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Lijst met gevraagde documenten vanuit het ministerie van LNV door zijtafel stikstof
(gevraagd d.d. 14/10, verstrekt 15/10)
Deze volgende rapporten zijn aangeleverd op papier bij de zijtafel:
Rapporten ABD Topconsult:
o
Bernard ter Haar, Normeren en beprijzen van stikstofemissies
o
Harry Paul, Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek
Concept eindrapporten integrale / gebiedsgerichte aanpak stikstof (ook MR 15/10):
o
PBL, Quickscan twee beleidspakketten
o
RIVM, Briefrapport Ruimtelijk effect zonering landbouw
o
RIVM, Depositie industrie, mobiliteit en consumenten in de natuur
o WUR Memo Kansen stikstofaanpak voor KRW
o WenR rapport Gebiedsgerichte verkenning verdere aanpak stikstof
o WUR Briefnotitie sociaal-economische effecten nav PBL-rapport
Opdrachtbrief LNV aan PBL verzoek vervolg stikstofaanpak + bijlage uit rapport PBL mbt
toelichting 2 varianten
Notitie toestemmingsverlening verdere aanpak stikstof (LNV/DGS)
Martin Scholten et. al. Perspectief voor de Nederlandse landbouw in een gebiedsgerichte
benadering (concept)
Rapport taskforce Verdienvermogen/Hester Maij
Rapport Brede Maatschappelijke Heroverweging, Naar een duurzamer voedselsysteem (zie met
name bijlage 5 met beleidsmaatregelen)
WUR, Rapport beprijzen van vlees en verduurzaming
Ernst & Young, Rapport (on)mogelijkheden van een verbruiksbelasting op vlees
Agro nutri monitor: aanbiedsingsbrief ACM en rapport WUR
ACM: Leidraad duurzaamheidsinitiatieven
SER: Verkenning landbouwakkoord
PBL: Natuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren? Het effect van financiële prikkels en
gedragsfactoren op de investeringsbereidheid van agrariërs
Roel Jongeneel, Verdienmodellen: actualiteit, theorie, praktijken en beleid
Stukken LNV over ordeningsprincipes, meetsystemen duurzaamheid, labelling, keurmerken en
etikettering: presentatie project 'Advancing sustainable animal products' + Summary WUR:
ordering principles and sustainability measurement systems

Beantwoording van formatievragen vanuit de 'zijtafel stikstof / landbouw' door het
ministerie van LNV - verzocht op 15 oktober 2021, beantwoording 15 oktober 2021
1. Graag ontvangen we het rapport van PBL over milieuschade agrosector uit 2016. Op
basis daarvan specificatie maken naar agrosectoren: miiieuschade afgezet tegen
economische toegevoegde waarde per sector. Indien nodig via extra uitvraag PBL.
Bijgevoegd vindt u het gevraagde rapport (bijlage A).
•
•
•
•
•

In PBL 2018 - Monetaire milieuschade in Nederland, een verkenning wordt de monetaire
milieuschade van de landbouw in Nederland ingeschat op € 6,5 mrd.
Bij een hoge inschatting van klimaatschade neemt dit bedrag toe met € 1 mrd. Die hoge
inschatting is in lijn met de afspraken in het Parijsakkoord.
Dit bedrag is opgebouwd uit schade vanuit vooral de volgende stoffen: ammoniak, methaan en
lachgas, naast schade vanuit NOx en C02.
De kosten per stof volgen uit de combinatie van uitstoot en de kosten van de schade die dit
oplevert vanuit het handboek milieuprijzen (CE).
Onderstaande figuur bevat een zeer grofmazige uitsplitsing landbouwactiviteiten, waarin de
veeteelt apart is benoemd.
Monetair? miliei.sf h.ide door landbouw, 2015
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•

•
•

Een deel van de daar benoemde milieuschade kan echter niet aan de veeteelt worden
toegeschreven. Zo ontstaat wel tot de helft van de ammoniakuitstoot bij het uitrijden van mest
tbv akkerbouw. Minder mestgebruik kan namelijk tot hoger kunstmestgebruik leiden. Ook daar
zijn emissies aan verbonden.
De toegevoegde waarde van het agrocomplex vee (grondgebonden en intensief) bedraagt, in
2015 14.3 mrd euro. Bron: agrimatie^
De toegevoegde waarde van het agrocomplex akkerbouw en vollegrondsteelt bedraagt, in 2015
7.97 mrd euro. Bron: agrimatie

PBL wordt gevraagd om een verdere opsplitsing te leveren naar specifieke landbouwsectoren.
Verwachting is dat zij dezelfde verdelingsproblematiek zullen hebben.
2. Inzicht geven in de gemiddelde mestafzetkosten voor veehouderijen, uitgesplitst naar
pluimvee, varken en rundvee + klein, middel en groot bedrijf.
Bron: Agrimatie WUR
12 mei 2021
https:/ / WWW.aarimatie.nl/Thema Resultaat.aspx?subpubID=223 2&themaID=2282&i
ndicatorID=6622
https://agrimatie.nl/PublicatiePage.aspx?subpublD=2525&sectorlD=2243&themalD-2280&indicatorlD = 2911

(NB: er is geen informatie beschikbaar over klein-middel en groot bedrijf)
Mestafzetkosten per bedrijf
De betaalde mestafzetkosten per bedrijf verschillen sterk tussen de bedrijfstypen.
Varkensbedrijven betaalden tussen 2010 en 2015 gemiddeld 30 tot 40.000 euro per jaar voor
de afzet van mest, pluimveebedrijven ongeveer 10 tot 15.000 euro en melkveebedrijven
gemiddeld circa 1.500 tot 3.000 euro. Sinds 2015 zijn die verhoudingen duidelijk verschoven:
vooral op varkens- en melkveebedrijven namen de kosten fors toe.
Bij de varkensbedrijven bedroegen de mestafzetkosten in 2019 ruim 64.000 euro per
bedrijf. Dat is meer dan een verdubbeling sinds 2010 door zowel hogere afzetprijzen als door
schaalvergroting. Door de toegenomen bedrijfsomvang moest per bedrijf in 2019 bijna de helft
meer mest worden afgezet dan in 2010. Vrijwel alle gespecialiseerde varkensbedrijven voerden
in 2019 mest af.
In de melkveehouderij is. na de afschaffing van de melkquotering in 2015 en 2016, het aantal
melkkoeien flink toegenomen. Vooral de gegroeide bedrijven konden de extra geproduceerde
mest niet op eigen grond afzetten en moesten deze mest afvoeren. Daardoor nam de
concurrentie op de mestmarkt toe. Als gevolg van het fosfaatreductieplan is de melkveestapel
vanaf 2017 weer gedaald. Doordat als gevolg van het lagere aantal dieren in de
melkveehouderij er in 2017 en 2018 minder mest hoefde te worden afgevoerd, was er in de
melkveehouderij een geringe daling van de mestafzetkosten per bedrijf. In 2019 zet de daling
van de mestafzetkosten flink door, maar dan is de belangrijkste oorzaak de lagere
mestafzetprijs. De gemiddelde mestafzetkosten per bedrijf waren in 2019 met 4.500 euro
per bedrijf bijna 1.500 euro lager dan in 2016, het jaar met de hoogste mestafzetkosten in de
melkveehouderij. Ongeveer 60% van de melkveebedrijven voerde in 2019 mest af, tegen circa
10% in 2005.
Op pluimveebedrijven is de gestage daling van de mestafzetkosten op bedrijfsniveau (na een
top van 18.300 euro in 2007, in 2019 omgebogen naar een stijging. Bedrijven met leghennen
laten tussen 2018 en 2019 namelijk een forse stijging zien van ruim 5.000 euro per bedrijf tot
gemiddeld 13.000 euro. Dit werd zowel veroorzaakt door meer mestafzet per bedrijf die stijgt
van 750 naar 1.080 ton als de hogere mestafzetprijs. De mestafzet per bedrijf in 2018 was met
750 ton erg laag. In 2017 was die nog 880 ton per bedrijf en in 2019 1.080 ton. De mogelijke
oorzaak van de lage mestafvoer in 2018 is dat BMC Moerdijk een deel van het jaar heeft
stilgelegen en dat bedrijven die mest aan BMC Moerdijk leverden dat toen niet konden en de
mest daarom tijdelijk op hun eigen bedrijf hebben opgeslagen. Bij vleeskuikenbedrijven
waren de mestafzetkosten in 2019 met gemiddeld 10.800 euro bijna 20% hoger dan in
2018. Dit werd veroorzaakt door de hogere mestafzetprijs voor pluimveemest in 2019. Doordat
pluimveemest wordt verwerkt en/of geëxporteerd, is de afzetprijs van pluimveemest niet
gevoelig voor de vraag en het aanbod van dierlijke mest op de binnenlandse markt. Begin 2018
kwam BMC Moerdijk met nieuwe tienjarige leveringscontracten voor pluimveemest die flink
lager waren dan die voor de voorgaande tien jaar. Dat was een van de oorzaken waarom de
mestafzetprijs voor pluimveemest in 2018 laag was. Daarnaast waren er in 2018 nog andere
gebeurtenissen die invloed hadden op de mestafzetkosten en mestafzetprijzen: nasleep
fipronilaffaire, afschaffen van de POR-regeling (Regeling Ontheffing Productierechten
Meststoffenwet), groot onderhoud BMC Moerdijk - waardoor de fabriek een tijd stil heeft
gelegen en bedrijven die investeerden in een nadrooginstallatie om drogere mest te kunnen
leveren voor korrelaars.
Vrijwel alle gespecialiseerde pluimveebedrijven voerden in 2019 mest af. In de periode 20052012 waren de gemiddelde mestafzetkosten op leghennen- en vleeskuikenbedrijven ongeveer
gelijk. Doordat de vleeskuikenbedrijven in de afgelopen jaren gemiddeld groter zijn geworden,
in tegenstelling tot de leghennenbedrijven, zijn de mestafzetkosten op vleeskuikenbedrijven in
de periode 2013-2016 zo'n 20% hoger dan op leghennenbedrijven. Vanaf 2017 is dat verschil in
mestafzetkosten deels weer verdwenen doordat leghennenbedrijven op bedrijfsniveau meer

mest hebben afgevoerd en vleeskuikenbedrijven juist minder. Dat vleeskuikenbedrijven minder
mest afvoeren komt doordat er minder dieren zijn door de introductie van diverse
marktconcepten met een lagere bezettingsgraad en tragere groei van de vleeskuikens.

3. Inzicht geven in juridische mogelijkheden om een stok achter de deur te creëren bij
het realiseren van doelen stikstof/klimaat/water, toegespitst op het afromen van
dierrechten en voortbouwend op fosfaatrechtenstelsel.
De stelsels van fosfaat- en dierrechten zijn opgenomen in de Meststoffenwet. Op dit moment
voorziet de Meststoffenwet alleen in de mogelijkheid van de introductie van afroming van
dierrechten bij overdracht indien de in deze wet neergelegde mestproductieplafonds zijn
overschreden. Dit geldt ook voor de generieke korting van fosfaatrechten. Deze generieke korting
kan ook alleen bij AMvB geïntroduceerd worden als de mestproductieplafonds zijn overschreden.
De Meststoffenwet stelt eisen aan de productie en de toepassing van meststoffen met het oog op
de bescherming van bodem en water. Om ook maatregelen met het oog op de depositie van
stikstof op Natura 2000-gebieden en met het oog op maatregelen om klimaatverandering tegen te
gaan dient de reikwijdte van de wet te worden uitgebreid. Juridisch is het mogelijk dierrechten bij
overdracht af te romen ten behoeve van het realiseren van doelen stikstof/klimaat/water.
Daarnaast dient de Meststoffenwet gewijzigd te worden met het oog op:
de opname van afroming bij overdracht van dierrechten, zonder dat sprake is van een
overschrijding van mestproductieplafonds.
de bepaling van het afromingspercentage bij overdracht van dierrechten.
de doorhaling van de afgeroomde dierrechten.
Wetswijziging kost twee jaar. Scope verbreden zal voor RvS een kritisch punt zijn. Als je er een
bank voor nodig hebt, dan moet je de bank eerst gaan instellen en het hele systeem inregelen.
4. Zijn er studies over hoe je dierrechten kunt ontwaarden? Is vervanging naar een
vergunningenstelsel mogelijk en hoe zou dat eruit zien? (opmerking hierbij: optie
fosfaatrechtenbank). Hebben we in beeld hoeveel knelgevallen er zijn/kunnen ontstaan
en kan het in een gebiedsproces een keuze zijn om juist hen via vergunningverlening
(niet dierrechten) ruimte geven om door te gaan met onderneming? Graag uitsplitsen
naar wat er voor specifieke groepen zoals jonge boeren en 'knelpuntgevallen' aan
maatwerk mogelijk is.
Studies naar het ontwaarden van dierrechten zijn ons niet bekend.
De instandhouding van de doorvertaling naar sectorale plafonds voor de varkens- en
pluimveehouderij (evenals de melkveehouderij) en het daarbij behorende stelsel van dierrechten
voor varkens en pluimvee (en fosfaatrechten voor melkvee) is door de Europese Commissie als
voorwaarde gesteld voor de derogatieverlening in 2018 (Kamerstuk 33037, nr. 226). Dit is
overeenkomstig vastgelegd in de Meststoffenwet per 1 januari 2020. We hebben dus een sectoraal
en een nationaal plafond en daar handhaven we op.
De huidige derogatiebeschikking (2020/1073, overweging 13) stelt dat Nederland voorziet in een
bindend plafond voor de productie van dierlijke mest dat niet mag worden overschreden, en dat
waar nodig aan individuele landbouwers kan worden tegengeworpen.
Het stelsel van dierrechten is een stelsel met verhandelbare rechten waarmee regulering van
eigendom plaatsvindt. Op het moment dat dit zou worden vervangen door een vergunningstelsel
betekent dit (mogelijk) dat ingegrepen wordt in eigendom. Een vergunningstelsel betekent dat
dierrechten niet meer verhandelbaar zijn.
Een vergunningenstelsel kan het nationale productieplafond niet handhaven, dat is in belang van
de derogatie en voor de effectiviteit werking van beëindigingsregelging.
Een dergelijke wijziging betekent een grote ingreep in de marktordening van de veehouderij.
Veehouders die willen uitbreiden of startende veehouders kunnen geen dierrechten aanschaffen op

de markt. Het beperkt de landbouwers die zouden willen stoppen, aangezien zij geen waarde meer
kunnen ontlenen aan dierrechten. Specifieke groepen zoals nieuwkomers, jonge boeren en
knelgevallen zouden geholpen zijn met een diervergunningenbank, maar die zou, om
overschrijding van de meststoffen plafonds te voorkomen eerst moeten gevuld. Het instrument om
overschrijding van de meststoffenplafonds tegen te gaan komt te vervallen.
De omzetting naar vergunningen betekent een grote uitvoeringslast, met allemaal voor bezwaar en
beroep vatbare beslissingen.
5. Zijn er studies over het slim inzetten van pachtinstrumentarium voor verduurzaming?
Welke voorwaarden kunnen verpachters verbinden aan pachters op basis van de
Pachtwet?
•

•

De laatste studie over het slim inzetten van het pachtinstrumentarium voor verduurzaming
is het rapport "Goed verpacht, beter beheerd: de mogelijkheden voor duurzaam
bodembeheer op pachtgronden" 529562 (wur.nl)(bijlage B). Hierin wordt aangegeven dat
een aantal maatregelen nu al in het pachtcontract kunnen worden opgenomen,
bijvoorbeeld: toepassing van organische of ruige mest; verlaging van de bandenspanning
(onder 1 bar) en wiellast (onder 3 ton); voorschrijven van rustgewassen; toepassen van
biologische gewasbescherming en actief biologisch randenbeheer. Daarnaast is recent door
de pachtkamer een verbod op Glyfosaat bij eenjarige pacht goedgekeurd, er loopt nu een
zaak over glyfosaatverbod op meerjarige verpachte gronden. Tevens zijn er
pachtcontracten goedgekeurd waarbij de verlenging van het contract is verbonden aan het
halen van duurzaamheidseisen.
In de pachtwet staat voorgeschreven dat de verpachter geen 'buitensporige' eisen mag
stellen, hetgeen in de praktijk soms een belemmering vormt om vergaande voorwaarden in
het pachtcontract op te nemen. In het rapport wordt daarom ook verwezen naar een
mogelijke herziening van de pachtwetgeving, die op dit punt meer ruimte zou kunnen
geven.

6. Wat is de grondpositie van boeren op dit moment: eigen grond ten opzichte van
pacht? Wat is het ontwikkelpad bezit versus pacht van de afgelopen 10 jaar, uitgesplitst
naar langdurende en kortdurende pacht?
•

Hieronder de gevraagde ontwikkeling in de voorbije tien jaar. De pacht zelf is redelijk stabiel
als percentage van het grondgebruik. Over de voorbije tien jaar is het aandeel van pacht bij
de gebruiksgrond stabiel gebleven op ongeveer een derde van het landbouwareaal terwijl het
daarvoor duidelijk afnam. Binnen de pacht is er wel een duidelijke verschuiving, de
kortlopende pacht (geliberaliseerde pacht korter dan zes jaar en eenmalige pacht) neemt toe
terwijl het areaal reguliere pacht afneemt duidelijk afneemt en nu minder dan de helft van het
verpachte areaal bedraagt.

Gebruikstiteis van landbouwgrond (ha) a), 2008, 2010, 2015 en 2019
2008

2010

2015

2019

1.094.419

1.055.340

1.078.136

1.039.596

35.342

35.879

42.004

47.213

513.379

506.605

476.889

478.138

378.961

350.126

285.569

233.567

teeltpacht

12.418

14.509

13.714

13.880

eenmalige pacht

92.001

87.918

73.555

86.691

Eigendom
Erfpacht
Pacht
w.v. reguliere pacht

pacht van geringe oppervlakten (< 1 ha)

1.288

1.138

1.010

777

verpachting binnen reservaten
(natuurpacht)

7.493

7.865

6.424

5.446

geliberaliseerde pacht, langer dan 6 jaar

2.256

2.885

7.119

13.074

18.962

42.165

89.498

124.704

276.013

264.225

239.508

241.679

w.v. tijdelijk gebruik in het kader van de
landinrichting

10.168

5.938

2.002

578

in gebruik van een terreinbeherende
organisatie

15.108

13.610

11.302

12.628

250.737

244.677

226.204

228.472

1.919.152

1.862.049

1.836.538

1.806.626

geliberaliseerde pacht, 6 jaar of korter
Overig

overige exploitatievormen
Totaal areaal

a) Exclusief oppervlakte glastuinbouw.
Bron: CBS-landbouwtelling, bewerking Wageningen Economie Research.

7. \Nat is de fictieve belastingdruk bij beëindiging van een agrarisch bedrijf; svp enkele
casussen / consequenties naar type bedrijven en omvang uitwerken?
•

•

•

De (fictieve) belastingdruk bij beëindiging van een agrarisch bedrijf zal per boer verschillen
en is afhankelijk van de individuele feiten en omstandigheden van het specifieke geval. Het
is dan ook niet mogelijk om daar in generieke zin een kwantitatieve weerslag van te geven.
Wanneer een boer zijn onderneming voor de inkomstenbelasting beëindigt, betekent dit net als voor iedere ondernemer die zijn onderneming beëindigt - dat in beginsel belasting
verschuldigd is over de stakingswinst. Voor zover de winst ziet op de waardeaangroei van
grond bij voortzetting van de agrarische bestemming wordt de winst mogelijk vrijgesteld
op grond van de landbouwvrijstelling.
Er zijn onder voorwaarden, onafhankelijk van het type of de omvang van het bedrijf,
enkele faciliteiten beschikbaar die de fiscale gevolgen van de bedrijfsbeëindiging mitigeren
zoals het uitstellen van belastingheffing over de stakingswinst indien de opbrengst wordt
aangewend voor een fiscaal gefaciliteerde oudedagsvoorziening (stakingslijfrente of FORlijfrente)

8. Fijnstof: Wat is het aandeel van de landbouw in de uitstoot van stikstof? Hoe verhoudt
het zich tot de huidige normen en mogelijke toekomstige normen voor fijnstof (EU en
WHO)?
•

•

•

Bij fijnstof wordt onderscheid gemaakt in PMIO fijnstof en in de fijnere fractie PM2,5. De
emissiesectoren verkeer, landbouw, industrie en huishoudens leveren de belangrijkste
bijdrage aan het Nederlandse deel van de berekende fijnstofconcentraties. De bijdrage uit
het buitenland vormt het grootste aandeel in het totaal van de berekende
fijnstofconcentratie (bron: RIVM).
Van de fijnstofemissie (PMIO) in Nederland is 18% in 2019 afkomstig uit de land- en
tuinbouw. Van de fijnstofemissie uit de landbouw is 62% afkomstig uit de
pluimveehouderij. De varkenshouderij is de tweede belangrijke bron van fijnstofemissie
met een aandeel van 16%. De totale fijnstofemissie (PMIO) uit de landbouw is gedaald van
6.500 ton in 2015 naar 5.500 ton in 2019 (bron: agrimatie.nl).
De Europese luchtkwaliteitsnormen zijn vertaald in Nederlandse wetgeving (Wet
Milieubeheer). In het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) werken het

•

•

•

•

Rijk, de provincies en gemeenten samen om overschrijdingen van de wettelijke
grenswaarden op te lossen.
In vrijwel heel Nederland lagen in 2019 de berekende concentraties fijnstof onder de
Europese grenswaarden. Plaatselijk zijn er nog enkele overschrijdingen. In verschillende
binnensteden komt dit door druk verkeer en op het platteland door veehouderijen. Hierdoor
voldoet Nederland nog niet overal aan de Europese grenswaarden.
Op dit moment loopt er een Europese consultatie ten aanzien van de aanscherping van de
Europese luchtkwaliteitsnormen. In 2022 wordt hierover een voorstel van de Europese
Commissie verwacht.
Met het Schone Lucht Akkoord (SLA) wordt (onder andere) toegewerkt naar het halen van
de advieswaarden van de WHO (uit 2005) voor fijnstof in 2030. Op dit moment wordt niet
overal in Nederland hieraan voldaan.
Momenteel wordt, mede naar aanleiding van een motie (Kamerstuk 30 175, nr. 387),
bekeken wat de aanscherping van de advieswaarden van de WHO voor PMIO en PM2,5
voor de te nemen maatregelen in het kader van het SLA zou betekenen (voor zomerreces
2022). Om de nieuwe WHO-advieswaarden in 2030 te behalen zijn naar verwachting
rigoureuze maatregelen nodig.

9. Aan welke doelen en verplichtingen moeten we voldoen bij een integrale
gebiedsgerichte aanpak; wat zijn de wettelijke kaders via onder meer Omgevingswet,
Klimaatwet, stikstofwet, nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water? SVP op een rij zetten.
Met een doorkijk naar wat er aan aangescherpte kaders in de pijplijn zit, waaronder
Green Deal (Biodiversiteitsstrategie en Boer-tot-Bordstrategie)
Bij de integrale aanpak gaat het, wanneer gekeken wordt naar meetbare, internationaal
(juridische) verplichte doelstellingen, in ieder geval om doelen gerelateerd aan VHR, stikstof,
klimaat en KRW. Stikstof vormt het startpunt/aanleiding waarbij in eerste instantie integraal de
opgaven KRW (inclusief de Nitraatrichtlijn) en klimaat worden meegenomen. Waar opportuun
worden kansen op andere terreinen benut, zoals het Schone Lucht Akkoord, zoönose, fijnstof en
geur, met inachtneming van de daarvoor geldende doelen en verplichtingen.
Deze doelstellingen worden hieronder toegelicht:
•

Vogel- en habitatrichtlijn: Nederland is gebonden aan de instandhoudingsdoelstellingen
voor natuurgebieden van Europees belang: de Natura 2000 gebieden die extra worden
beschermd onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Daarbij heeft het Kabinet zich
vastgelegd op een volledige gunstige staat van instandhouding van soorten en habitats
conform de Habitatrichtlijn, met de daarbij benodigde condities in én buiten de gebieden.
Vervolgens moet deze gunstige staat worden behouden. Daarnaast heeft de Europese
Commissie recent een biodiversiteitsstrategie vastgesteld waarin hogere doelen en een
strikter tijdpad (2030) zijn vastgesteld. Dit is bindend voor de lidstaten en zal nog verder
moeten worden uitgewerkt. ^
Relevante wetgeving: Wet natuurbescherming waarvan per 1 juli 2021 ook deel
uitmaakt de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

•

Stikstof: De Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) regelt onder meer drie
resultaatsverplichtingen voor stikstofreductie: in 2025 moet minimaal 40% van het areaal

^Voor het tweede lange termijn doel van de Habitatrichtlijn was tot voor kort geen tijdspad
afgesproken. De Europese Commissie (EC) stelt in de recente biodiversiteitsstrategie nu wél voor om
te komen tot een stapsgewijze verbetering, en daarbij te kiezen welke habitattypen en plant- en
diersoorten daarbij voorrang verdienen. Ten aanzien van de landelijke doelstelling vraagt de EC de
lidstaten ervoor te zorgen dat er in 2030 geen landelijke achteruitgang meer plaats vindt in trend en
status van alle beschermde habitats en soorten. Daarbovenop vraagt de EC de lidstaten ervoor te
zorgen dat in 2030 ten minste 30 % van de plant- en diersoorten en habitats die momenteel niet in
een gunstige staat van instandhouding verkeren, ofwel een gunstige staat hebben of ten minste een
sterke positieve trend vertonen.

van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Nature 2000-gebieden onder de kritische
depositiewaarde zijn gebracht; in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%.
Relevante wetgeving: Wet natuurbescherming waarvan per 1 juli 2021 ook deel
uitmaakt de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Voor de verdere instrumentering
van de integrale aanpak (ruimtelijke zonering) is onder meer de Wet ruimtelijke ordening
(ruimtelijke zonering) van belang. In de gebiedsplannen die reeds voortkomen uit de Wet
stikstofreductie en natuurverbetering) kan in meer detail worden uitgewerkt wat er in deze
zones/gebieden nodig is voor natuur, stikstof, klimaat en water (en tot welke maatregelen
en/of aanvullende doelstellingen dit leidt). Voor het onontkoombaar vastleggen van de
doelen en maatregelen zal naar verwachting aanvullende wet- en regelgeving vereist zijn.
Kaderrichtlijn Water: Doelstelling voor wat betreft oppervlaktewater is het voorkomen
van achteruitgang en het realiseren van een goede chemische en ecologische toestand.
Doelstelling voor wat betreft grondwater is het realiseren van een goede chemische
toestand en zorgen voor een evenwicht tussen onttrekking en aanvulling. De doelen uit de
richtlijn (van 2000) dienden in 2015 gerealiseerd te zijn, maar daarop zijn - mits
gemotiveerd - uitzonderingen mogelijk. Nederland maakt hier volop gebruik van. De
ruimte voor uitzonderingen is vanaf 2027 beperkt. In feite dienen dan in ieder geval de
maatregelen uitgevoerd te zijn. Uit de KRW volgt een aantal verplichtingen, waar onder het
opstellen van stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma's vanaf 2009 met
iedere zes jaar herziening. Ook volgt dat een project geweigerd dient te worden indien
verslechtering zou optreden of realisatie doelen in gevaar gebracht wordt.
Relevante wetgeving: Waterwet
Klimaat: Het terugdringen van de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% ten
opzichte van 1990 is het centrale doel van het Klimaatakkoord. Als gevolg van het
aangescherpte EU-reductiedoel (Green Deal) van 55% reductie in 2030 zal Nederland ook
te maken krijgen met een hoger doel dan 49%. Op dit moment ligt Nederland niet op koers
om de afgesproken 49% te halen (bron: KEV 2019 en Klimaatnota).
Relevante wetgeving: Klimaatwet
Nitraat: De Nitraatrichtlijn bepaalt dat verontreiniging van nutriënten uit de landbouw
(voedingsstoffen stikstof en fosfor in mest) naar grond- en oppervlaktewater moet worden
beperkt. Dat betekent dat nitraatuitspoeling uit de wortelzone onder landbouwgrond
beneden 50 mg per liter moet blijven en eutrofiëring (teveel nutriënten in het water dat
voor slechte waterkwaliteit zorgt) van het oppervlaktewater moet worden tegen gegaan.
Voorts moet Goede Landbouwpraktijk worden bevorderd. Op deze wijze draagt de
uitvoering van de Nitraatrichtlijn bij aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water van
chemisch schoon en ecologisch gezond water.
Relevante wetgeving: Meststoffenwet, Waterwet
Omgevinaswet
De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder
meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Wet
natuurbescherming, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening zoals hiervoor genoemd maken
hier onderdeel van uit. Doel van de wet is te zorgen voor onder meer een samenhangende aanpak
van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. De
Omgevingswet staat voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.
Gecombineerd met een versterking van de bestuurlijke samenwerking helpt dit om actuele
maatschappelijke opgaven doeltreffend aan te pakken, bijvoorbeeld de energietransitie,
woningbouw en klimaatadaptatie (MvT Omgevingswet). Inwerkingtreding is voorzien op 1 juli
2022.

10. Inzicht geven in staatssteunbelemmeringen/uitdagingen bij het ondersteunen van
ondernemers die stap naar omschakeling verduurzaming willen maken.
De huidige staatssteunkaders voor de iandbouwsector kennen mogeiijkheden voor het
ondersteunen van ondernemers die de stap naar omschakeiing en verduurzaming wiiien
maken.
Deze staatssteunkaders staan (aanvuiiende) nationale subsidiëring toe voor investeringen
en - onder omstandigheden - het afdekken van de onrendabele top die wordt veroorzaakt
door een duurzamere productie of duurzamere exploitatie van de onderneming.
Exploitatieverliezen kunnen slechts in zeer beperkte mate worden gesteund met nationale
financiering.
De huidige staatssteunkaders sluiten in grote mate aan op de kaders van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en bieden dus de mogelijkheid om bovenop de directe
inkomensondersteuning en de middelen voor plattelandsontwikkeling nog aanvullend
nationaal beleid te voeren. Buiten de kader van het GLB zijn de mogelijkheden duidelijk
beperkt.
De huidige staatssteunkaders werken met maximale steunintensiteiten en maximale
steundrempels. Snelle stoppers of snelle verduurzamers kunnen - binnen de maximale
steunintensiteiten en de maximale steundrempels van het toepasselijke
landbouwsteunkader - ter stimulering van het onverplicht sneller stoppen of verduurzamen
- een hogere steunbijdrage krijgen mits dit maar wel objectief, transparant en niet
discriminerend wordt geregeld en ook In de praktijk niet discriminerend uitpakt. Ook de
Europese Commissie moet hiervoor goedkeuring geven. Landbouwers zullen een aantal
(externe) factoren voor het sneller stoppen of sneller verduurzamen niet zelf in de hand
hebben. Daarmee moet rekening worden gehouden. Een goede afbakening van hetgeen
verstaan wordt onder sneller stoppen of sneller verduurzamen is vereist.
Wel zijn er een aantal fundamentele beginselen van het staatssteun recht die ook voor de
landbouwsector gelden;
o
Het is niet toegestaan om ondernemingen staatssteun te geven voor het voldoen
aan wettelijke normen waar de ondernemingen al aan hadden moeten voldoen. Wel
is het mogelijk om staatssteun te verstrekken om ondernemingen in een
overgangsfase te helpen te voldoen aan nieuwe wettelijke normen,
o Er mag geen staatssteun worden verstrekt dat tot effect heeft dat de doelstellingen
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of doelstellingen van het bijv. het
Europees klimaatbeleid worden doorkruist. Nationale steunmaatregelen moeten
daarmee coherent zijn maar zijn daardoor wel beperkt in hun mogelijkheden. De
voorwaarden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn bepalend en de
nationale mogelijkheden zijn daardoor beperkt tot steun binnen de
randvoorwaarden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid,
o
Bij de vormgeving van steunmaatregelen moet rekening worden gehouden met de
EU regels van de interne markt en het mededingingsrecht. Dat betekent
bijvoorbeeld dat heffingen aan de grens om een steunmaatregel te financieren niet
mogelijk zijn, maar wel heffingen die via de detailhandel in rekening worden
gebracht.
Mogelijke verbeterpunten in de staatssteunkaders van de landbouwsector zijn de volgende:
o
Weliswaar mogen niet-productieve investeringen tot op zekere hoogte worden
gesteund, maar het ondersteunen van productieve investeringen die ook bijdragen
aan verduurzaming zijn te beperkt en zouden verruimd moeten worden om tot
versnelling van verduurzaming over te kunnen gaan;
o
Het implementeren en uitrollen van innovatieve en duurzame concepten zou
vergemakkelijkt moeten worden. De mogelijkheden om het potentieel mislukken
van dergelijke innovaties af te dekken zijn te beperkt, waardoor ondernemers
terughoudend zijn het risico te nemen. Voorbeeld zijn innovatieve stalconcepten.
o
De categorieën vrijgestelde steun in de vrijstellingsverordening landbouw
(nationale steunmaatregelen hoeven dan niet van te voren aan de Europese
Commissie te worden genotificeerd) zouden meer uitgebreid kunnen worden. Zodat
verbintenissen op het gebied van agro, milieu en klimaat of duurzame concepten

•

voor verbeterde samenwerking in de keten eerder van nationale staatssteun
zouden kunnen worden voorzien zonder dat eerst een traject bij de Europese
Commissie doorlopen hoeft te worden.
De landbouwsteunkaders zullen in 2022 naar aanleiding van de lopende herziening van het
gemeenschappelijke landbouwbeleid worden aangepast. In dat kader worden deze
verbeterpunten al door Nederland bij de Europese Commissie onder de aandacht gebracht.

lla. Eerste Inzicht in overzicht uitvoeringsorganisaties landbouw en iandeiijk gebied
Door middei van delen rapport ABD Topconsult/Peter Heij met samenvatting.
•

Bijgevoegd vindt u het gevraagde rapport (bijlage C).

llb. Tevens delen notitie LNV over hoe we de Omgevingswet kunnen toepassen om te
sturen richting provincies.
•

Bijgevoegd vindt u de gevraagde notitie (bijlage D - digitaal vindt u deze bijlage achter
deze beantwoording).

12. Verhouding tussen integrale aanpak stikstof in verkenning demissionair kabinet en
Versnellingsakkoord maatschappelijke organisaties.
Hoofdliinen aanpak Versnellingsakkoord
•
De kern van het voorstel is om de stikstofemissie versneld terug te dringen om de natuur
te versterken en de landbouw en andere sectoren meer perspectief en ontwikkelruimte te
bieden.
•
Om sneller emissiereductie te realiseren en de doelstelling uit de 'stikstofwet' eerder te
halen hanteert deze aanpak als doel de stikstofemissies in 2030 te reduceren met 40%
(i.p.v. 26% voortkomend uit de stikstofwet). Ter vergelijking: voor het wettelijke
stikstofdoel van 2035 (74% areaal onder de KDW) is ca. 50% emissiereductie nodig.
•
Van de 177 mol/ha/jaar aan ruimte die hiermee gecreëerd wordt door daadwerkelijk
gerealiseerde depositiereductie, wordt een deel (117 mol) beschikbaar gesteld aan de
natuur en een deel (60 mol) benut voor ontwikkelruimte voor industrie, verkeer, landbouw
en andere sectoren.^ Gerealiseerde emissiereductie en ontwikkelruimte wordt vastgelegd in
een nationaal stikstofregistratiesysteem.
•
Ontwikkelruimte wordt in de eerste jaren gerealiseerd door het opkopen van vrijwillige
stoppers, vrijwillige uitplaatsing of beëindiging van piekbelasters in de landbouw. In het
begin is de vergoeding voor stoppers hoger.
•
Vanuit de wettelijk geborgde doelen worden reductiedoelen per gebied geformuleerd als
uitgangspunt voor het gebiedsproces. De gebiedsgerichte aanpak wordt het instrument op
basis waarvan de regie plaatsvindt.
•
Voor de aanpak verzoeken de partijen het Rijk tot 2030 jaarlijks minimaal 1,7 miljard euro
(in totaal 15,3 miljard euro) extra beschikbaar te stellen voor een gebiedsgerichte aanpak
met drie pijlers: innovatiesubsidies, verplaatsings- en beëïndingsmaatregelen, en
investeringen in natuurherstel en agrarische natuur.
•
Het Versnellingsakkoord bevat, zoals het PBL constateert'', verschillende bouwstenen die
natuurdoelen en versoepeling van vergunningverlening dichterbij kunnen brengen.
Verhouding tussen het Versnellingsakkoord en de integrale aanpak stikstof in verkenning
demissionair kabinet
Overeenkomsten:
Op de volgende punten komt het Versnellingsakkoord overeen met de verdere integrale aanpak:
•
De gebiedsgerichte benadering van het Versnellingsakkoord.

^ Dit is aanvullend op de voorgenomen depositiereductie van 255 mol, economische ontwikkelruimte van 9 mol,
en 11 mol voor legalisatie PAS-melders en andere knelgevallen.)
'* Zie appreciatie Versnellingsakkoord door PBL dd. 28 mei 2021, https://www.pbl.nl/publicaties/reflectie-ophet-versnellingsakkoord-stikstofemlssiereductie-2021-2030.

Meersporenbeleid voorde landbouw (opkoop, natuurinclusieve en/of emissiearme
landbouw en innovatie waaronder emissiearme stallen) en inzet op doelsturing.
Het Versnellingsakkoord benoemt ook expliciet dat niet alleen de landbouw maar ook
andere sectoren een bijdrage moeten leveren.
Volgordelijkheid van vrijwillig naar dwingend bij de inzet van maatregelen, in het bijzonder
bij piekbelasters. In de integrale vervolgaanpak stikstof wordt bijvoorbeeld het
aantrekkelijk maken van vrijwillige opties, met verplichtendheid als sluitstuk verkend.
Het gebruiken van stikstofbanken als methodiek om ontwikkelruimte te registeren en uit te
geven.
Verschillen en aandachtspunten:
Het Versnellingsakkoord kent ook een aantal verschillen met de integrale aanpak.^
•
Het Versnellingsakkoord zet, meer dan in de integrale aanpak, in op korte termijn
ontwikkelruimte. Zo wordt de op korte termijn gewonnen stikstofruimte (zoals via opkoop
of piekbelasters) voor een groot deel weer uitgeven aan economische ontwikkeling. Dit
heeft juridische haken en ogen. De beschikbaarheid van ontwikkelruimte is maar beperkt
(regionaal) te sturen, mede vanwege het additionaliteitsbeginsel (zoals omschreven in de
bullet hieronder). De staat van de gebieden is bepalend waar er wel of niet op korte termijn
ruimte beschikbaar komt. Op korte termijn zal op diverse plekken eerst aan de
noodzakelijke natuurverplichtingen moeten worden voldaan. Hoewel de aanpak wel de
reductie van stikstof ten behoeve van natuurherstel (van 26% naar 40%) aanzienlijk
versnelt in 2030 t.o.v. de huidige Wsn-doelen, is de verwachting dat deze reductie te
weinig is om hierop - gelet op de daarvoor geldende eisen - een ontwikkelruimte van deze
orde grootte op te baseren.
•
Het vrijwillige karakter van de maatregelen in het Versnellingsakkoord. Vrijwillige
maatregelen vormen een risico voor het daadwerkelijke realiseren van de benodigde
stikstofreductie. Onder andere voor toestemmingsverlening is een belangrijke voorwaarde
dat effecten vaststaan. Door te werken met vrijwillige maatregelen is het
additionaliteitsvereiste (wat inhoudt dat maatregelen voor economische ontwikkelingen pas
genomen kunnen worden als genoeg gedaan is/wordt voor de natuur en maatregelen dus
niet nodig zijn voor natuurbehoud en -herstel) voor toestemmingsverlening op deze schaal
en op deze korte termijn in deze aanpak minder goed geborgd (zie bullet hieronder).
Anderzijds kunnen maatregelen niet goed worden gericht op de plek waar verslechtering
dreigt (omdat vrijwilligheid zich niet goed verhoudt met ruimtelijk richten van
maatregelen). De partijen van het Versnellingsakkoord hebben overigens de noodzaak
aangegeven van een bijsturingssystematiek in het geval van achterblijvend doelbereik. Zo
wordt genoemd dat na een periode van twee jaar op basis van vrijwilligheid, de regeling
voor piekbelasters een verplichtend karakter kan krijgen, als de tweejaarlijkse evaluatie
daar aanleiding toe geeft. Dit is nog niet concreet uitgewerkt. Hierdoor is onduidelijk hoe
snel natuurherstel gerealiseerd kan worden.
•
De beschikbaarheid van ontwikkelruimte in het Versnellingsakkoord is niet zeker want de
maatregelen zijn juridisch gezien ook nodig voor behoud van natuur. In veel gebieden is
behoud nog niet verzekerd en mogen maatregelen niet ingezet worden voor nieuwe
ontwikkelingen. Daarom is er een blijvend groot risico op rechtszaken (zowel op intrekken
van bestaande vergunningen, als het aanvechten van nieuwe vergunningen) met daarbij
meekomende onzekerheid. Analyses van de staat van natuurgebieden zijn nodig om de
gebiedsgerichte impact en ruimte hiervoor te beoordelen. Of zoals PBL stelt: "In deze
strategie schuilt het risico dat de natuurwinst via deze maatregel vooral bereikt moet
worden met maatregelen die later in de tijd gerealiseerd worden. Eerder was de Raad van
State kritisch over een dergelijke constructie (p.7)."
•
De grootste additionele emissiereductie richting 2030 komt bij het Versnellingsakkoord van
innovatie (met name van aanpassing van stalsystemen). Het is onzeker of het potentieel
van deze innovaties daadwerkelijk wordt behaald, blijkt o.a. uit de PBL-analyse van het
Versnellingsakkoord. Ook is het niet effectief om alle stallen in Nederland aan te passen,
omdat er gebieden zijn waar de ruimte voor landbouw beperkt zal zijn. Daar zullen
^ In de eerder verstuurde notitie toestemmingsverlening zijn o.a. een deel van deze punten meer in detail
uitgewerkt.

•

•

•

maatregelen zoals extensivering mogelijk meer voor de hand liggen, waardoor investeren
in stalinnovatie tot lock-ins zou kunnen leiden.
De integrale aanpak stuurt op synergie in doelbereik op natuur, stikstof klimaat en water.
De maatregelen uit het Versnellingsakkoord zijn niet of minder afgestemd op andere
opgaven (Kaderrichtlijn Water en Klimaatopgave). Dit kan tot inefficiëntie en dus tot extra
kosten leiden. Synergie in het oppakken van andere maatschappelijke opgaven, in het
bijzonder de klimaatopgave, maar ook kaderrichtlijn water, wordt met het
Versnellingsakkoord beperkt benut. Zo is er een reëel risico dat forse publieke en private
landbouwinvesteringen in een later stadium niet goed passen bij de klimaatopgave voor de
landbouw. Lock-ins dreigen in de landbouw (met name door de voorgestelde aanpassing
van stalsystemen, welke niet per se effect heeft op broeikasgassen). Dit ook met het oog
op 2035 en verder, waarvoor nog een aanzienlijke (rest)opgave stikstof en klimaat bestaat.
De wetenschap dat er hierna ook forse ingrepen nodig zijn, kan duidelijkheid en zekerheid
van het (middel)langetermijnperspectief voor met name ondernemers in de agrarische
sector onder druk zetten. PBL benoemt het risico op lock-in bij een primaire focus op
stikstof ook in haar appreciatie van het Versnellingsakkoord (p.lO).
Een tijdelijke periode de vergoeding voor stoppers hoger maken, zoals genoemd in het
Versnellingsakkoord, vraagt nadere analyse of dit mogelijk is o.a. in het kader van
Europese regelgeving ten aanzien van staatssteun.
Complexe uitvoering en vergunningverlening: In de huidige systematiek (ondanks de
substantiële aanvullende impuls) zal langjarig elke nieuwe activiteit die stikstof uitstoot
individueel beoordeeld moeten worden; zo nodig moeten op gedetailleerd hexagoonniveau
mitigerende maatregelen getroffen worden. Het Versnellingsakkoord geeft geen zicht op
het verlaten van deze systematiek. De integrale aanpak heeft een dusdanige forse impuls
als doel, opdat op termijn vereenvoudiging van de toestemmingsverleningssystematiek
mogelijk wordt.

13. Per mail alsnog delen stukken: analyse toestemmingsverlening LNV/DGS,
Opdrachtverlening PBL door LNV met bijlage toelichting 2 varianten.
Bijgevoegd vindt u de gevraagde stukken (bijlage El, E2 en E3).
Aanvullende informatie
Aanvullend zijn de sheets van de volgende presentaties per e-mail beschikbaar gesteld:
•
Bijlage Fl. WUR: Regionaal integraal beleid.
•
Bijlage F2. WUR en RIVM: Zonering emissiereductie stikstof en Gebiedsgerichte aanpak (de
namen van de top 5 piekbelasters industrie staan genoemd op p. 52 van het rapport).
•
Bijlage F3. WUR (Scholten): Perspectieven voor landbouw binnen een ruimtelijke zonering
in Nederland.

Bijlage D
Notitie governance voor integrale systeemaanpak
I. Inleiding en samenvatting
Na de decentralisatie van het natuurbeleid ruim tien jaar geleden is twee jaar geleden, met de
PAS-uitspraak, duidelijk geworden dat het rijk meer regie moet nemen op de aanpak van stikstof
en natuur in samenhang. Dit betreft zowel aspecten die bij provincies belegd waren als aspecten
die bij het Rijk belegd waren.
Onder het kabinet Rutte III is hiertoe het nodige in gang gezet met de structurele aanpak en de
Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), waarbij er zowel op het terrein van natuur als
stikstof al de nodige centrale sturing in gang is gezet. Bij KRW, klimaat (adaptatie en mitigatie) e
woningbouw spelen soortgelijke sturingsvragen, die in samenhang worden opgepakt in het
Nationaal Programma Landelijk Gebied.
Momenteel worden varianten in kaart gebracht met ingrijpende opties voor een verdergaande
integrale aanpak, die door een volgend kabinet kunnen worden opgepakt en uitgevoerd. Daarbij is
één van de vragen hoe de 'governance' daarvan uit moet zien. Dat raakt ook aan de mogelijkheden
onder de nieuwe Omgevingswet, waarin het uitgangspunt is 'decentraal tenzij'. Belangrijk is daarbij
te onderkennen dat de juridische verankering van sturingsmogelijkheden niet de enige factor is
voor het verzekeren dat de maatschappelijk opgaaf wordt gerealiseerd. Er zijn ook andere cruciale
succesfactoren zijn, zoals bijvoorbeeld politiek leiderschap nationaal en provinciaal en het omgaan
met weerstanden en verzet op lokaal niveau tegen verandering.
Voor de integrale systeemaanpak van de natuur- en stikstofproblematlek is, gegeven de grote
nationale belangen, voldoende rijksregie van wezenlijk belang om te verzekeren dat:
de aanpak daadwerkelijk leidt tot de beoogde resultaten; en
de middelen doelmatig en doeltreffend worden ingezet;
samenhang met de realisatie van de andere nationale opgaven in het landelijk gebied
wordt verzekerd: klimaat, energie, waterkwaliteit, waterveiligheid, woningbouw etc.
Dit stelt eisen aan de governance. Er zijn drie modellen denkbaar.
A. in belangrijke mate gedecentraliseerd model (nulvariant, huidige model);
B. meer rijkssturing en daarmee gedeeltelijke recentralisatie binnen de huidige
sturingsmogelijkheden van de omgevingswet;
C. verregaande recentralisatie van het natuur- en RO-beleid.
Voor de doelen waarop het Rijk zou moeten sturen met eenzelfde governance geldt de volgende
prioriteitsvolgorde:
1. internationale verplichtingen (bijv. biodiversiteit, klimaat, waterkwaliteit, fijnstof);
2. grote nationale opgaven (bijv. woningbouw, klimaatadaptatie);
3. (eenvoudig) meekoppelende belangen bij de 1® twee (bijv. zoonose).
De voorgestelde integrale aanpak is nodig om te kunnen voldoen aan internationale verplichtingen
(onder andere rond biodiversiteit (N2000)), waarop het Rijk aanspreekbaar is en waardoor
voldoende sturingsmogelijkheid essentieel is.
Belangrijk daarbij is dat de sturing leidt tot:
Ten aanzien van alle doelen:
Rijk en andere overheden elkaar waar mogelijk bij de realisatie van de onderscheiden
doelen op lokaal, regionaal en landelijk niveau versterken;
voldoende tempo bij het bereiken van de doelen en bovenstaande punten;
Specifiek op terrein stikstof:
een dusdanig niveau van (onontkoombare) doelrealisatie ontstaat dat de goede staat van
instandhouding van de natuur niet meer geding is;

vergunningverlening weer mogelijk wordt en waar mogelijk wordt vereenvoudigd en
versneld;
weglekeffecten en onbedoeld perverse prikkels worden voorkomen cq weggenomen;
herverdeling van stikstofruimte over verschillende maatschappelijke activiteiten kan
worden geprioriteerd en gefaciliteerd indien maatschappelijk wenselijk en noodzakelijk.
Onderstaande tabel geeft een inschatting van hoe de 3 sturingsmodellen scoren op bovenstaande
punten. In het vervolg van dit stuk zijn de alternatieven nader beschreven en beoordeeld.
Tabel 1: inschatting werking sturingsmodellen op basis van 6 criteria. + betekent dat het alternatief voordelen
biedt op een criterium, - betekent dat het alternatief nadelen heeft, 0 betekent geen grote voor- of nadelen of
een evenwicht tussen voor- en nadelen. Beoordeling afgeleid van IBO-RO en denklijn MCSP-notitie 20 aug.
Alternatief
Onderlinge
Voldoende Niveau
Vergunningen Weglekeffecten Prioritering
versterking tempo
Doelrealisatie op gang
voorkomen
herverdeling
0
Decentraal (A)
+
Meer
-t-t0
0/+
+
+
rijkssturing
(B)
Recentralisatie
0
0
-1+
(C)
■

Variant B, met meer sturing dan tot bij het natuurbeleid uitgangspunt was (en nu met enige extra
rijkssturing op terrein stikstofaanpak is) en de facto enige recentralisatie, lijkt het beste aan te
sluiten bij bovenstaande criteria. Dat geldt met name voor het aspect tempo (en daarmee
samenhangend draagvlak) omdat geen fundamentele herijking van verantwoordelijkheden nodig is
met verbonden wetswijzigingen, en het zo goed mogelijk kunnen inspelen op lokale wensen en
kansen. Bij de inzet van de sturingsinstrumenten moet een goede balans worden gevonden,
zodanig dat het Rijk de vereiste zekerheden ten aanzien doelbereik verkrijgt, gebruik maakt van
het potentieel en de uitvoeringskracht bij de andere overheden. Wordt geen goede balans
gevonden, dan zet dat de interbestuurlijke verhoudingen op scherp, wat zekerheid ten aanzien van
doelbereik verkleint.
In de subvarianten kunnen elementen uit variant C ook een plek krijgen, bijvoorbeeld
verdergaande recentralisatie of aangepaste wetgeving op een deelonderwerp.
In aansluiting op principes uit het IBO Ruimtelijke Ordening en mogelijkheden van de
Omgevingswet, valt daarbij te denken aan sturen via meer lijnen:
1. bestuurlijke afspraken met afzonderlijke provincies (evt. ook met inliggende waterschappen
en gemeenten);
2. gouden koorden;
3. instrumenten Omgevingswet.
De wisselwerking tussen deze lijnen kan de sturing versterken. Op die manier is te komen tot een
onontkoombare aanpak die nodig is voor natuurverbetering en daarmee ook een basis schept voor
meer stabiliteit in de toestemmingsverlening. Daarbij moet worden bedacht dat behalve een
sturingsmodel, vooral ook politieke keuzen van belang zijn om te komen tot een onontkoombare
aanpak. Hoewel het beeld is dat de Rijksoverheid daar beter toe in staat is dan sommige
provincies, is het beeld ook dat sommige provincies daar beter toe in staat zijn dan de
Rijksoverheid.

II. Drie alternatieven voor sturingsmodellen
A. Huidige gedecentraliseerde model
In het huidige model zijn taken en bevoegdheden op het vlak van het gebiedsgerichte beleid,
inclusief natuurbeleid, waar mogelijk decentraal belegd.
Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor het treffen van maatregelen voor het bereiken van de
internationale biodiversiteitsdoelstellingen en voor het verzekeren van een gunstige staat van de
natuur en het doelbereik in Natura 2000-gebieden in wetgeving grotendeels bij de provincies
neergelegd. De keuze van de maatregelen om de doelen te bereiken is primair aan de provincies
en deze fungeren ten opzichte van andere overheden en gebiedspartijen als'gebiedsregisseur'. Bij
de decentralisatieafspraken destijds is in het licht van de beperkte middelen die het Rijk voor
gebiedsgericht beleid aan de autonome middelen van de provincies had toegevoegd, afgesproken
dat het Rijk provincies niet wegens taakverwaarlozing zal aanspreken zolang de provincie de
middelen gericht voorde internationale biodiversiteitsverplichtingen inzet (bestuursakkoord natuur
(2011/2012) en het Natuurpact (2013)). Het Rijk heeft verder gezorgd voor de omzetting in
wetgeving van de Europeesrechtelijke normen en van enkele beschermingsnormen die aanvullend
nationaal van belang werden gedacht. Het Rijk heeft de aanwijzing en vaststelling van de doelen
(behoud of herstel) van de Natura 2000-gebieden aan zichzelf gehouden, evenals bevoegdheden
voor vergunningverlening e.d. als sprake is van provincie-overstijgende belangen. Het Rijk is
verder verantwoordelijk voor het overall functioneren van het systeem (wettelijke
instrumentenkoffer en financiële middelen op orde e.d.) en internationaal aanspreekbaar op de
verplichtingen die op Nederland rusten.
Bij de aanpak van de stikstofproblematiek heeft het Rijk al snel meer regie op zich genomen en
zaken naar zich toegetrokken. Zo heeft het Rijk het voortouw genomen bij de ontwikkeling en
uitrol van het systeem van de PAS. En meer recent heeft het aanvullende instrumenten voor het
faciliteren van vergunningverlening (stikstofregistratiesysteem) en de Wet stikstofreductie en
natuurverbetering tot stand gebracht. De laatste wet voorziet, gekoppeld aan landelijke
resultaatsverplichtende stikstofreductiedoelen, in een landelijk programma stikstofreductie en
natuurverbetering gericht op vermindering van de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden en
op natuurherstel. De contourennota voor dit programma is in juli 2021 naar de Kamer gestuurd. De
eerste versie van dit programma is voorzien in zomer 2022. Provincies moeten gebiedsplannen
opstellen (gereed 1 juli 2023) om de landelijke aanpak te vertalen naar gebiedsniveau, maar voor
de invulling en voortdurende actualisatie en bijsturing zijn nog geen specifieke dwangmiddelen
voorzien, deze lopen vooral via de 'gouden koorden'. De extra middelen voor de stikstofaanpak
(gerichte opkoop piekbelaster) en natuurherstel worden aan provincies ter beschikking gesteld via
specifieke uitkeringen met bijbehorende kaders (SPUK's); een deel van de middelen zet het Rijk
zelf in via het eigen subsidiekader.
Beoordeling:
In het huidige model is de beleidssturing vanuit het Rijk tamelijk op hoofdlijnen en weinig
dwingend ten aanzien van de invulling van maatregelen en doelbereik op provinciaal/regionaal, de
provincies hebben veel ruimte en weinig houvast. Alleen bij kennelijke taakverwaarlozing en
handelen in strijd wordt met het recht of het algemeen belang, kan via het interbestuurlijk
toezichtinstrumentarium door het Rijk worden ingegrepen; in de praktijk wordt hier overigens
eigenlijk geen gebruik van gemaakt. Een dergelijk sturingsmodel is logisch voor een 'going concern
situatie', maar niet stevig genoeg in het licht van de inmiddels duidelijk geworden landelijke
opgave ten aanzien van stikstofreductie en natuurverbetering en aanpalende rijksopgaven en de
vereiste zekerheid dat deze een adequate vertaling op gebiedsniveau en lokaal niveau verkrijgt.
Deze aanpak zorgt ervoor dat ook het parlement reële controle kan uitvoeren en de
verantwoordelijke ministers kan aanspreken, ook op doelbereik op decentraal niveau. De meer
recente structurele stikstofaanpak heeft op dit punt belangrijke eerste stappen gezet, maar behoeft

qua inzet van sturingsinstrumenten zeker bij een intensivering van de aanpak aanvulling. Daarbij
geldt: meer sturen betekent ook zelf op rijksniveau verdergaande (politiek) keuzen maken, zowel
ten aanzien van te treffen inhoudelijke maatregelen (zoals intrekken vergunningen / onteigening)
als ten aanzien van het daadwerkelijk doorpakken door gebruikmaking van instrumenten van
interbestuurlijk toezicht als dat nodig is.

B. Meer rijkssturing, gedeeltelijke recentralisatie beleid binnen omgevingswet
Voor meer sturing vanuit het Rijk - en dus een gedeeltelijke recentralisatie van het beleid - biedt
de wetgeving - in het bijzonder de toekomstige Omgevingswet en de financiële-verhoudingswet tal van sturingsinstrumenten. Voor de invulling daarvan is over het algemeen geen wetswijziging
nodig. Zo kunnen op grond van de Omgevingswet veel regels gericht tot andere overheden - onder
andere over de invulling van wettelijke taken, over doelen, over programma's om doelen te
bereiken en over de inzet van bevoegdheden ten aanzien van vergunningen (beoordelingsregels
vergunningaanvragen en bijvoorbeeld regels over gehele of gedeeltelijke intrekking) - en regels
met algemeen verbindende voorschriften worden gesteld op het niveau van een amvb (voor te
hangen bij het parlement). De financiële-verhoudingswet biedt daarnaast sturingsmogelijkheden op
gedecentraliseerde middelen via de SPUK (ministeriële regeling of amvb).
Meer rijkssturing vergt dus niet per se grootschalige stelselwijzigingen, alleen het sterker gebruik
maken van instrumenten die al bestaan en die deels ook al - zij het voor natuur zeer terughoudend
- worden ingezet. Dit is primair een politieke afweging. Overigens is, net als in het aigemene
rijksbeleid, in de Omgevingswet uitgangspunt dat taken en bevoegdheden waar mogelijk op iokaal
en anders provinciaai niveau worden belegd, maar er is alle ruimte voor het Rijk om stevig te
sturen op een coherente beleidsontwikkeling en de invulling van taken en bevoegdheden, als het
nationaal belang, internationaalrechtelijke verplichtingen of de doelmatigheid of doeltreffendheid
dat vergen. Die afweging ligt bij het Rijk zelf, waarbij het aangewezen is eerst goed overleg met de
decentrale overheden te voeren. In de bijlage (A) onder aan dit stuk zijn de mogelijkheden
hiervoor opgesomd.
Beoordeling:
De mogelijkheden voor beleidssturing via instrumenten binnen het kader van de Omgevingswet en
de financiële-verhoudingswet zijn groot. Daarmee kan het Rijk op stevige wijze invulling geven aan
zijn regierol passend bij de voorliggende opgave van de integrale aanpak van de
stikstofproblematiek en aanpalende opgaven, zonder dat het de uitvoering geheel overneemt. Op
deze wijze kan tegeiijk - binnen de rijkskaders - een goede gebiedsgerichte invulling van de
opgave worden verzekerd in aansluiting op lokaal en provinciaal beleid. Een belangrijke overweging
daarbij is dat maximaal gebruik wordt gemaakt van de uitvoeringsmogelijkheden/-expertise en
gebiedskennis bij de andere overheden wat temeer van belang is nu het Rijk niet (meer) beschikt
over een eigen organisatie voor de uitvoering van gebiedsgericht beleid op deze schaal (zie
hierover ook het advies i.o. van ABD-topConsult Peter Heij). Het voliedig optuigen van uitvoering
binnen het Rijk zal veel tijd en energie kosten; het advies van Peter Heij behelst ook nog een
uitdaging maar een die beter hanteerbaar is.
Het kan zijn dat op onderdelen voor de invulling van het Rijksbeleid in het kader van de
schaalsprong wel formele wetgeving nodig is; bijvoorbeeld als sprake is van algemeen verbindende
voorschriften die ingrijpen in het stelsel van de mestproductierechten (Meststoffenwet) of die een
ammoniakrechten- en heffingensysteem regelen, of als het Rijk de Wet agrarisch grondverkeer
(Bureau Beheer Landbouwgronden) toekomstbestendig zou willen maken, of (deels) zelf
landinrichtingsinstrumenten zou willen inzetten. Dat is echter wat anders dan een omvangrijke
stelselwijziging specifiek op het punt van de 'governance' of een alles omvattende recentralisatie
zoals hierna beschreven onder variant B.

Bij de daadwerkelijke verdere en strakkere invulling van de sturingsinstrumenten zal steeds goed
moeten worden bekeken in welke mate dat nodig is om enerzijds te verzekeren dat het rijksbeleid
goed wordt doorvertaald naar het gebiedsniveau, maar anderzijds voldoende ruimte blijft voor
regionale en lokale afwegingen om tot resultaat te komen.
Een overweging is om niet meteen alle sturingsinstrumenten in volle omvang in te zetten en
respectvol en effectief gebruik te maken van de bestuurskracht van lokale en regionale overheden.
Immers, snelheid en effectiviteit van maatregelen worden vergroot door regionaal maatwerk en
een goed gebiedsproces. Er zal een goede balans moeten worden gevonden op het punt van de
precieze reikwijdte en detaillering van de centrale sturing en de ruimte voor uitwerking door de
lokale overheden. Wellicht kan ook gewerkt worden met fasering. De decentrale overheden geven
zelf ook aan meer richting, coördinatie en duidelijkheid nodig te hebben over de te bereiken doelen
op provinciaal/regionaal niveau om de opgave voortvarend aan te kunnen pakken. Er is grote
behoefte aan antwoord op de vraag: 'wanneer doen we genoeg?', een vraag die niet op decentraal
niveau beantwoord kan worden gegeven het grensoverstijgende karakter van bijvoorbeeld de
stikstof- en klimaatproblematiek. Cruciaal in deze aanpak is dan ook dat regionale overheden onder
leiding van de betreffende provincie in staat worden gesteld hun maatregelen te optimaliseren voor
betreffende gebieden binnen de gestelde rijkskaders.
Door zoveel mogelijk gebruik te maken van de instrumenten van de Omgevingswet worden
uitvoerige wetsbehandelingen met amenderingen zoveel mogelijk vermeden; over de amvb's kan
de discussie worden gevoerd in het kader van de voorhangprocedure, zo mogelijk in samenhang
met de behandeling van NPLG.
Het is belangrijk te beseffen dat bij meer rijkssturing op de taakuitoefening door provincies de kans
aanwezig is dat het Rijk op grond van de financiële-verhoudingswet gehouden is de extra door de
provincies te maken kosten af te dekken.
C. Verregaande recentralisatie
De meest ver gaande variant is dat de taken en bevoegdheden op het vlak van het gebiedsgerichte
beleid, waaronder het natuurbeleid, geheel of grotendeels worden gerecentraliseerd. In dat geval
beperkt het Rijk zich niet tot het stellen van landelijke kaders die decentrale overheden in acht
moeten nemen, maar gaat het Rijk ook zelf over tot de vertaling van rijksbeleid op gebiedsniveau
en het nemen van gebiedsgerichte maatregelen. Het gaat dan om maatregelen in de sfeer van de
ruimtelijke ordening, grondbeleid, onteigening, vergunningverlening, sturen op gebiedsprocessen,
invulling en financiering van maatregelen op het vlak van beheer van natuurgebieden en
verplaatsing van bedrijven etc.
Dit vraagt:
een volledige herijking van de bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk, provincies, gemeenten
en waterschappen als het gaat om het gebiedsgerichte beleid, waaronder natuurbeleid: het
terugdraaien van een ingrijpende decentralisatie van niet meer dan tien jaar geleden;
vanuit de nieuwe, gewenste bestuurlijke verhoudingen het in kaart brengen en realiseren van
nieuwe (ook financiële) verhoudingen tussen Rijk en provincies als het gaat om natuurbeleid,
bijvoorbeeld overdracht van middelen vanuit het Provinciefonds;
om een hernieuwde vormgeving van de uitvoeringsorganisatie waar het ministerie van LNV op
kan sturen als het gaat om natuurbeleid, bijvoorbeeld daar waar de dienst landelijk gebied
deels is opgeknipt en personeel eerder is overgestapt of overgedragen van deze rijksdienst
naar provinciale uitvoeringsorganisaties.
waar het gaat om de toedeling van taken en bevoegdheden op het vlak van natuur, ruimtelijke
ordening en grondinstrumenten om wijziging van de Omgevingswet.
Beoordeling:

Een verregaande recentralisatie biedt het Rijk sterke mogelijkheden om te sturen. Het zal ook een
zeer aanzienlijke doorlooptijd vergen (wetswijziging en organiseren uitvoeringskracht op tal van
gedecentraliseerde taken zoals beleid, vergunningverlening, handhaving (NVWA/RVO),
verklaringen van geen bezwaar) en lijkt - ook gelet op de benodigde wetgeving - alleen haalbaar
bij voldoende steun in de Tweede èn de Eerste Kamer. Daarnaast zal bepaald moeten worden
hoeveel budget en personeel door de provincies naar het Rijk overgedragen moet worden. Dat alles
zal naar verwachting een aanzienlijke vertraging betekenen voor het realiseren van doelbereik en
mogeiijk zelfs tot een terugval ten opzichte van de huidige situatie, omdat de energie primair gaat
zitten in de transitie van het bestaande systeem naar het nieuwe systeem en in interbestuurlijke
discussies, in de tussentijd bij de andere overheden veel stil zal komen te liggen, terwijl het Rijk
nog niet in staat is dat over te nemen. Het wijkt af van de op de andere fysieke beleidsterreinen
verworven samenwerking en bestuursstijl. Wel biedt het de mogelijkheid om eenvoudiger op
rijksniveau afwegingen te maken over bijvoorbeeld herverdeling van beperkte stikstofruimte of het
tegengaan van weglekeffecten. Als op deelonderwerpen gebruikmaking van de instrumenten van
de Omgevingswet (variant B) niet tot voldoende sturingsmogelijkheden leidt, is wetswijziging te
overwegen om taken en bevoegdheden deels terug te halen .

Bijlage A - Beschrijving mogelijkheden voor het Rijk om via de Omgevingswet te sturen
op een coherente beleidsontwikkeling en de invulling van taken en bevoegdheden
het rijksbeleid en de rijksdoelen op het vlak van stikstof, natuur en andere opgaven in de
fysieke leefomgeving zijn in samenhang op hoofdlijnen geformuleerd in de nationale
omgevingsvisie (NOVI) met een grove geografische duiding. Er is ruimte om dit meer
gedetailleerd in samenhang met andere opgaven in een beleidsdocument uit te werken
(daaronder kan een ruimtelijke differentiatie in ontwikkelperspectief vallen). Hiertoe is al
besloten: hiervoor is het Nationaal Programma Landelijke Gebied (NPLG) ingesteld, een
programma onder de NOVI; dit NPLG wordt vastgesteld na behandeling door het
parlement. De omgevingsvisie en uitwerking van de visie in een programma zijn
zelfbindend voor het Rijk: zij bevatten het kader voor de uitoefening van de eigen taken
en bevoegdheden. Maar zij geven uiteraard ook duidelijkheid en richting voor andere
overheden en het maatschappelijk veld, die daardoor rekening kunnen houden met dit
rijksbeleid en daarop in kunnen spelen, nog los van de hierna te bespreken dwingende
instrumenten; zo krijgen de nationale omgevingsvisie en de verdere beleidsuitwerking
daarvan ook externe werking;
het Rijk kan op grond van de Omgevingswet (en logischerwijs gebaseerd op de NOVI en
de verdere uitwerking in het NPLG) bij amvb instructieregels stellen over de taak- en
bevoegdheidsuitoefening (in medebewind) door provincies, en waar nodig waterschappen
en gemeenten;
het Rijk kan op grond van de Omgevingswet in het licht van de wettelijke taken van
decentrale overheden op grond van de Omgevingswet bij amvb instructieregels stellen
over In decentrale regelgeving (provinciale omgevingsverordening, gemeentelijke
omgevingsplan, waterschapsverordening) op te nemen:
■
regionale of lokale omgevingswaarden: meetbare of objectiveerbare gebiedsgerichte
of lokale milieudoelstellingen met resultaats- of inspanningsverplichting,
■
algemene regels, eventueel gekoppeld aan zonering;
aan de regionale of lokale omgevingswaarden is ingevolge de Omgevingswet sowieso
wettelijk de verplichting gekoppeld om een provinciaal programma respectievelijk
gemeentelijk programma vast te stellen om aan die omgevingswaarden te voldoen en
om dat programma zo nodig bij te stellen als dat nodig is voor het doelbereik, zolang de
omgevingswaarden nog niet zijn gerealiseerd. Het Rijk kan over de inhoud van dat
programma instructieregels stellen bij amvb;
om het decentrale en het landelijke beleid onder overkoepelende landelijke (eventueel
naar gebied of regio gedifferentieerde) doelen te brengen en landelijk samenhang aan te
brengen in de te treffen maatregelen kan het Rijk op grond van de Omgevingswet:
■
bij amvb zelf objectiveerbare rijksdoelen vaststellen in de vorm van
omgevingswaarden als inspannings- of resultaatverplichting) - eventueel
gedifferentieerd naar gebied, regio of zone - (naast de reeds wettelijk verankerde
omgevingswaarden voor de omvang van het Natura 2000-areaal waar de KDW niet
mag worden overschreden), zoals bepaalde emissiewaarden;
•
voorzien in een overkoepelend landelijk programma voor de uitwerking van het
rijksbeleid en beschrijving van de te treffen maatregelen om de
rijksomgevingswaarden en de andere doelen van het rijksbeleid te realiseren. Het
gaat om maatregelen die worden ingevuld door gebruikmaking van eigen
instrumenten en bevoegdheden van het Rijk, en om door andere overheden te
treffen maatregelen (op basis van Instemming van die overheden dan wel dwingend
opgelegd vla instructieregels) (dit wordt in het NPLG uitgewerkt);
het Rijk kan bij amvb een rapportage door decentrale overheden over de voortgang van
maatregelen en doelberelk eisen en de wijze van rapporteren vastleggen;
het Rijk kan op grond van de Omgevingswet zelf bij amvb algemeen verbindende,
landelijk werkende voorschriften vaststellen voor activiteiten, eventueel gekoppeld aan
een landelijke zoneringskaart;

het Rijk kan op grond van de Omgevingswet bij amvb beoordelingskaders vaststellen die
de bevoegde gezagen (ook van andere overheden) bij de verlening van
omgevingsvergunningen (zoals voor Natura 2000-activiteiten, bouwactiviteiten en milieubelastende-activiteiten) in acht moeten nemen, en ook regels stellen over gevallen
waarin vergunningen geheel of gedeeltelijk moeten worden ingetrokken of gewijzigd;
het Rijk kan bij amvb instructieregels stellen over beperkingen die bevoegde gezagen
(zoals de provincies) bij maatwerkvoorschrift aan bedrijven moeten opleggen;
het Rijk kan bij amvb voor bepaalde activiteiten van nationaal belang de bevoegdheid
voor omgevingsvergunningen op rijksniveau neerleggen;
het Rijk kan voor bepaalde projecten van nationaal belang een omgevingsplan van de
gemeente aanpassen via een projectbesluit;
het Rijk kan zelf op grond van onder meer de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies middelen
wegzetten via subsidieregelingen (zoals voor de landelijke beëindigingsregelingen of
innovatie van agrarische bedrijven). Maar het kan - aansluitend bij een gebiedsgerichte
invulling van de beleidsopgave - op grond van de financiële-verhoudingswet de
besteding van de middelen ook overlaten aan andere overheden binnen duidelijk
aangegeven kaders (specifieke uitkering, dus niet via de algemene middelen van het
provinciefonds).
de uitvoering wordt niet alleen aan de provincies/BIJ12 overgelaten: het Rijk gaat de
uitvoeringskracht versterken (de manier waarop wordt uitgewerkt door Peter Heij).
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Samenvatting
Milieuschade door emissies van schadelijke stoffen naar bodem, water en lucht veroorzaakt
een direct welvaartsverlies voor de huidige generatie. Het gaat dan om allerlei vormen van
schade, zoals verlies aan biodiversiteit, verlies aan productiviteit in de landbouw en
gezondheidsschade voor de mens. Ondanks het milieubeleid van de afgelopen vijftig jaar
doen zich nog steeds enkele hardnekkige milieuproblemen voor. Denk aan de opwarming van
de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreiniging.
Om de waarde van de milieuschade in geld te kunnen uitdrukken dient idealiter van elke
relevante emissie naar lucht, water of bodem de milieuschade te worden bepaald, evenals
het in geld uitgedrukte welvaartsverlies dat door deze schade wordt veroorzaakt. In deze
studie wordt hiertoe informatie over de fysieke emissies, zoals jaarlijks gerapporteerd in de
Emissieregistratie (RIVM 2017), gecombineerd met informatie over de milieuprijzen uit het
Handboek Milieuprijzen (CE Delft 2017a). Elke milieuprijs geeft de monetaire waarde van de
schade die het gevolg is van de emissie van één extra kilogram van de betreffende stof.

Totale monetaire milieuschade in 2015 ruim 31 miljard
De totale monetaire milieuschade als gevolg van de emissie van schadelijke stoffen in
Nederland bedroeg in 2015 ruim 31 miljard euro (zie figuur 1), zo volgt uit de berekeningen
in deze studie. Als ook de milieuschade wordt meegenomen van Nederlandse consumenten
en bedrijven in het buitenland en de schade veroorzaakt door buitenlanders in Nederland
wordt weggelaten, dan stijgt de schade tot 37 miljard euro. In deze berekening wordt
meegenomen dat Nederlandse consumenten en bedrijven veel meer in het buitenland reizen
dan buitenlanders in Nederland. Alleen al de luchtvaart Is goed voor 3,5 miljard extra
schade, maar deze vindt niet in Nederland plaats. De berekening geeft in feite het directe
jaarlijkse welvaartsverlies als gevolg van de milieuschade voor Nederland en kan direct
worden vergeleken met andere maatstaven van welvaart, zoals de welstand op basis van het
bruto binnenlands product (bbp). In 2015 bedroeg het bbp 683 miljard euro en de groei
hiervan 20 miljard euro. Het bbp komt derhalve 4,5 procent lager uit als rekening wordt
gehouden met de monetaire milieuschade.
Figuur 1
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Monetaire milieuschade per veroorzakende stof, 2015
miljard euro (prijspeil 2015)
Klimaatverandering
IHI Luchtverontreiniging
Stoffen naar bodem en water
J

Onzekerheid totale
milieuschade
Extra milieuschade bij hoge
inschatting klimaatschade

Middenwaarde schaduwprijzen
Bron: Emisieregistratie en CE Delft 2017
Opvallend is dat bijna alle berekende schade voortkomt uit emissies naar de lucht. Zoals uit
figuur 1 blijkt, gaat het daarbij vooral om broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen
waarover Europese afspraken over emissiereductie zijn gemaakt (de zogenoemde NECstoffen). Samen zijn de broeikasgassen en de NEC-stoffen verantwoordelijk voor ruim 98
procent van de milieuschade. De emissies naar oppervlaktewater en bodem blijken volgens
deze berekeningen samen verantwoordelijk voor slechts ongeveer 0,5 procent van de totale
milieuschade. De milieuschade door de luchtverontreinigende NEC-stoffen blijkt met krap 19
miljard euro goed te zijn voor 61 procent van de totale schade. Deze is zelfs groter dan de
milieuschade door broeikasgassen voor de referentieschatting. De milieuschade van
broeikasgassen komt uit op ongeveer 11,5 miljard euro oftewel 37 procent vah het totaal.

Onzekerheden nopen tot brede bandbreedte
Bij dit soort berekeningen spelen diverse onzekerheden een rol. In deze studie wordt vooral
de onzekerheid in de gebruikte milieuprijzen geanalyseerd. De figuur laat daarom een
bandbreedte zien die is gebaseerd op de laagste en hoogste waarden van de gebruikte
milieuprijzen. Alles bij elkaar genomen varieert de berekende milieuschade van 16,3 tot ruim
49 miljard euro.
Zo wordt bij broeikasgassen in de referentie gerekend met milieuprijzen die een schade
toestaan van 2,5-3 graden temperatuurstijging in 2050. Als conform het in Parijs
afgesproken tweegradendoel wordt gerekend met een hogere inschatting van de schade door
broeikasgassen, dan komt daar nog zo'n 7,5 miljard euro bij. Dit schadebedrag zou nog
hoger uitvallen als wordt gerekend met het streefcijfer van 1,5 graad. Ook over de schade
die met name stikstofoxiden (NOx) veroorzaken, bestaat forse onzekerheid. Deze
onzekerheid hangt samen met het feit dat in deze berekening rekening is gehouden met een
mogelijk extra schadelijkheidseffect van stikstofoxiden (los van fijnstof en ozon). Wanneer
dit effect niet zou worden meegenomen, halveert de totale schade door NOx bijna en gaat
het om nog maar 6,4 miljard in plaats van 12,3 miljard euro. De totale monetaire
milieuschade zou dan 25,2 miljard euro bedragen in plaats van 31,1 miljard euro.
Deze onzekerheden in alleen al de milieuprijzen laten zien dat het zeer onverstandig zou zijn
om het luchtverontreinigingsbeleid vooral te richten op de reductie van NOx. Hetzelfde zou
gelden voor een conclusie dat het met de schade van stikstof, fosfor en biodiversiteitsverlies

PBL I 5

kennelijk wel meevalt. Ten aanzien van diverse interacties en terugkoppelingen is meer
kennis omtrent de fysieke interacties onmisbaar, met name ook omtrent de compiexiteit en
onverwachte schokken in deze systemen. Tot slot dwingen de onzekerheden over de
milieuprijzen op dit moment ertoe te werken met een ruime bandbreedte voor de
monetarisering van de miiieuschade.
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1 Milieuschade in geld
Beprijzing van milieuschade staat volop in de belangstelling. Onder meer wordt een adequate
milieubeprijzing breed gezien als een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen komen tot
groene groei. Daarbij staat het internaliseren van de kosten van milieuschade in de prijzen
van energie, grondstoffen of producten centraal. Zo wordt in het kader van het
klimaatakkoord van Parijs bijvoorbeeld aangegeven dat C02-beprijzing noodzakelijk is om de
doelstelling van 1,5-2 graden temperatuurstijging in deze eeuw te realiseren. Behalve de
schade verbonden aan broeikasgassen, zoals CO2, zijn er nog veel meer stoffen die
milieuschade veroorzaken en waarvan beprijzing dus van belang is. Denk bijvoorbeeld aan
emissies die luchtverontreiniging of bodemvervuiling veroorzaken. Inzicht in de waarde van
de milieuschade is van belang omdat het om een direct welvaartsverlies voor de
maatschappij gaat. Op dit moment bestaat echter geen goed inzicht in de precieze actuele
hoogte van de monetaire milieuschade in Nederland.‘
Om de waarde van de milieuschade in geld uit te kunnen drukken is het allereerst van
belang na te gaan welke stoffen de oorzaak zijn van wat voor type fysieke milieuschade, wat
hiervan de precieze omvang is en waar deze in het economisch proces wordt veroorzaakt.
Een belangrijke vervolgstap is dan vast te stellen hoe die schade zelf moet worden
gewaardeerd. Daarbij gaat het niet alleen om een inschatting van de waardering van de
fysieke schade, maar juist ook om de monetaire waarde daarvan. Idealiter dient dan van
elke relevante emissie naar lucht, water of bodem de milieuschade te worden bepaald,
evenals het in geld uitgedrukte welvaartsverlies dat door deze schade wordt veroorzaakt.
Het is welbekend dat deze (monetaire) schadebepaling van oudsher met veel onzekerheden
is omgeven (CE Delft 2017a). Deze onzekerheden hebben zowel betrekking op het bepalen
van de fysieke schade als gevolg van de emissies van schadelijke stoffen als op de monetaire
waardering van deze schade. Niettemin is er in de loop der jaren veel vooruitgang op dit
punt geboekt, zeker in het geval van de schade die emissies als gevolg van de verbranding
van fossiele brandstoffen veroorzaken via klimaatverandering en luchtkwaliteit. Op basis van
de inschatting van dit soort effecten zijn uiteindelijk kengetallen geproduceerd op basis
waarvan die milieuschade in geld kan worden uitgedrukt. Niet alleen brengt deze berekening
dus een direct maatschappelijk welvaartsverlies in kaart, ook kunnen dergelijke
berekeningen worden gebruikt om al dan niet bestaande groene belastingen te analyseren op
de keuze van de grondslagen en de hoogte van de tarieven (Vollebergh et al. 2014; 2017).
Deze rapportage laat zien wat volgens de huidige inzichten de monetaire milieuschade in
Nederland is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inschatting van de feitelijke omvang van
de fysieke emissie voor een heel groot aantal stoffen, zoals de Emissieregistratie die in
Nederland heeft verzameld (RIVM 2017). Daarnaast worden de laatste inzichten ingezet over
de inschatting van de monetaire schade, zoals deze onlangs voor Nederland beschikbaar zijn
gekomen via het Handboek Milieuprijzen (CE Delft 2017a). Voorbij wordt gegaan aan
inschattingen van de indirecte of ketenschade, dat wil zeggen schade als gevolg van
activiteiten in andere sectoren, bijvoorbeeld vanwege toeleveringen aan de productie op de
plaats van emissie in de keten. Ook beperken we ons in deze studie tot de milieuschade die
het gevolg is van de emissie van schadelijke stoffen. Milieuschade veroorzaakt door
bijvoorbeeld landgebruik, bodemverzakking of geluidhinder blijft hier buiten beschouwing.
In hoofdstuk 2 leggen we eerst uit hoe de monetaire milieuschade in deze studie is bepaald.
Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 3 de huidige situatie in Nederland en hoe de
' In de studie naar een mogelijke belastingverschuiving naar grondstoffen (zie Vollebergh et al. 2017) zijn wel
schattingen gepresenteerd in relatie tot berekeningen met het model Exiobase voor 2007. 21e paragraaf 2.5
voor een uitleg van de precieze verschillen met de onderhavige studie.
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verdeling van die schade over de belangrijkste bronnen er uitziet. Ook geven we
gedetailleerde inschattingen per deelsector (hoofdstuk 3). Tot slot presenteren we kort een
gevoeligheidsanalyse (hoofdstuk 4) en enkele conclusies voor het beleid (hoofdstuk 5).
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2 Monetariseren van
milieuschade
2.1

Waarderen van milieuschade^

Milieuschade is de schade die wordt toegebracht aan de fysieke leefomgeving van levende
wezens. Een belangrijke oorzaak van milieuschade is het in het milieu brengen van
milieuschadelijke stoffen, zoals emissies naar bodem, water en lucht. Het kan dan gaan om
lozingen naar water, bodem of lucht met gevolgen voor de natuur, waardoor verlies aan
biodiversiteit of waterkwaliteit optreedt of de gezondheid van de mens wordt aangetast,
zoals een verlies aan gezonde levensjaren. Daarbij hangen de effecten vaak sterk af van de
plaats van de emissie en de mate waarin deze lokaal effect sorteert. Zo is de emissie van
luchtverontreinigende stoffen vlak bij dichtbevolkte gebieden veel schadelijker dan in
dunbevolkte gebieden. Ook kunnen emissies in eerste aanleg lokaal zijn, maar vanwege de
verspreiding in het milieu uiteindelijk ook effecten op heel andere plaatsen veroorzaken.
Denk aan waterwegen, waardoor milieuschadelijke stoffen niet alleen lokaal voor overlast
zorgen maar uiteindelijk zelfs tot diep in de oceaan verantwoordelijk zijn voor vervuiling.
Hoewel ecologische systemen zoals waterwegen ook materialen verspreiden - bijvoorbeeld
plastics tot diep in de oceanen -, beperken we ons in deze studie tot de milieuschade die
wordt veroorzaakt door de emissie van stoffen. Andere schade die wordt toegebracht aan de
fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld door de verspreiding van materialen in het milieu,
landgebruik, geluidhinder, straling, horizonvervuiling, aantasting van het landschep,
bodemverzakking of schadelijke afvalresiduen, blijft buiten beschouwing.
In deze studie wordt de miiieuschade van emissies omgerekend naar een direct
welvaartsverlies voor de maatschappij in monetaire eenheden. Daarvoor moet wel de waarde
van de milieuschade in geld worden uitgedrukt. In essentie gaat het dan om het vaststellen
van de emissie van alle relevante milieuschadelijke stoffen Q (met Q = (Qi, ... , Qn) naar
bodem, water en lucht. Hiervan wordt vervolgens - afhankelijk van de plaats in het
economisch proces en het effect - het welvaartsverlies bepaald door deze effecten monetair
te waarderen aan de hand van zogenoemde (schaduw)prijzen P (met P = (PI, ... ,Pn). Deze
schaduwprijzen geven het monetaire welvaartsverlies als gevolg van de door de emissies
veroorzaakte milieuschade. Idealiter wordt zodoende in principe elk effect afzonderlijk
gewaardeerd in geld - mede afhankelijk van de plaats in de keten van grondstof tot afval en vervolgens opgeteld. Voor elk afzonderlijk effect geldt dan Wi = Qi* Pi. En wanneer dit
voor alle effecten is gedaan, kan de totale waarde van de milieuschade worden bepaald,
oftewel Wtotaai = ZWi = I [Qi* P,].

In het vervolg van dit hoofdstuk gaan we kort in op beide dimensies van de waarderingssom.
Allereerst leggen we in de volgende paragraaf uit hoe in deze studie de relevante emissies,
oftewel 'hoeveelheden', zijn bepaald. Vervolgens bespreken we hoe de fysieke schade van
effecten op gezondheid, ecosystemen en bouwwerken wordt gewaardeerd en hoe deze wordt
teruggerekend tot de schade die een stof veroorzaakt en waardoor hieraan een prijs kan
worden toegekend. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 2.3.

^ Zie voor een uitgebreide toelichting van het gebruik van monetarisering van milieuschade ook Vollebergh et
al. (2014: 77-80).
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2.2

Emissies

Om vast te kunnen stellen wat de omvang van de milieuschade in Nederiand is, dient als
eerste stap goed na te worden gegaan hoeveel emissies naar bodem, water en lucht worden
veroorzaakt en waar in het economisch proces het om welke emissies gaat. Emissies komen
met name tot stand bij de verbranding van energie voor verwarming en kracht, maar ook bij
processpecifieke omzettingen bij de productie van materialen en eindproducten. De
milieuschade door de piasticketen is bijvoorbeeld heel anders dan die door de fabricage van
auto's of de productie van elektriciteit. In de piasticketen wordt een grondstof ingezet aardolie - waaruit verschillende soorten plastic worden gemaakt, zoais PVC en polyethyleen.
De in dit proces gebruikte energie is relatief beperkt en de eindproducten zelf zijn redeiijk
homogeen. Een auto is ais eindproduct verre van homogeen in het materiaalgebruik. Hier
zijn juist vele ketens relevant, waarbij bij de verschillende materialen ook nog verschillende
typen energie worden ingezet, zoals kolen bij de staalproductie en olie voor de plastics. Als
gevolg hiervan verschilt de milieuschade sterk tussen deze ketens.
Figuur 2.1

Grondstoffen, materialen, afval en hergebruik in economisch proces
Emissies naar lucht, water en bodem, en landgebruik
Fase 2

Fasei
Energie
• Fossiel
• Niet-fossiel
fasei
Grondstoffen .
• Abiotisch
• (metalen, etc.)'
Fasei
Grondstoffen
■ Biotisch
(hout, etc.)

Fases? T

I

Stroomafwaarts
• Transport
• Bouwsector
• Metaalbewerking
• Diensten
• Etc.

Fase 2
Stroomopwaarts
Energie
• Raffinage
• Elektriciteits
productie
Materialen
• Staal
• Cement
• Chemie
• Papier
• Etc.

Eindgebruik
• Verpakkingen
■ Papier etc.
• Materiaalverbruik
• Apparaten

O

Fase 4
Afvalsector
Ophalen
Verwerken
->■ Energie / grondstoffen / materialen / producten
->■ Emissies

->• Recycling
Afval

Bron: PBL
In essentie dient te worden vastgesteld waar welke emissies optreden in het economisch
proces als gevolg waarvan uiteindelijk milieuschade optreedt (vergelijk ook Vollebergh et al.
2017:26-28; 46-49). In het economisch proces vinden allerhande omzettingen plaats. De
gele pijlen geven deze omzettingen van energie en grondstoffen in materialen en
halffabricaten naar, eventueel gecombineerd, eindproducten weer. Deze eindproducten
komen vervolgens bij huishoudens en bedrijven terecht en vervolgens in de afvalfase. Bij al
deze stappen in het economisch proces wordt energie verbruikt. Deze energie is vaak
verantwoordelijk voor schade aan het milieu, maar ook het verbruik van grondstoffen leidt
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tot schade. Schema 2.1 geeft weer hoe energie en grondstof als gevolg van het economisch
proces leiden tot emissie en afval. In elke fase treden emissies op (de paarse pijlen) en komt
afval vrij (de rode pijlen). En ook bij de afvalverwerking komen uiteindelijk emissies vrij die
terecht komen in het milieu.
Om de fysieke omvang van de reievante emissie van milieuschadeiijke stoffen naar bodem,
water en lucht vast te stellen is in deze studie gebruik gemaakt van de Emissieregistratie
(RIVM 2017). De Emissieregistratie geeft de emissie in Nederland en op het Nederlandse
continentaal plat van honderden milieuschadelijke stoffen naar lucht, oppervlaktewater en
bodem. Voor het bepalen van de emissies hanteert de Emissieregistratie een bottomupmethode, dat wil zeggen een methode die uitgaat van het meten van emissies bij
installaties van bedrijven en andere instellingen. Deze methode maakt het ook mogelijk om
emissies op te tellen tot het totaal voor Nederland, en tot totalen voor'doelgroepen'.
Doelgroepen zijn de actoren waarop het beleid zich richt. De doelgroepen komen ongeveer
overeen met de bedrijfssectoren, aangevuld met consumenten en een sector verkeer en
vervoer. De emissies van de verschillende vervoersmiddelen worden namelijk niet toegekend
aan de doelgroep die het vervoersmiddel gebruikt, en apart als doelgroep verkeer en vervoer
gerapporteerd. In totaal onderscheidt de Emissieregistratie dertien doelgroepen, die
overigens in zowel economische als milieuschadelijke omvang sterk van elkaar verschillen.
Tot slot geeft de Emissieregistratie ook de emissies afkomstig van de natuur.
Specifiek van belang is de bepaling van de broeikasgassen. Voor de broeikasgassen geeft de
Emissieregistratie naast de emissie die volgens hun eigen methodiek is bepaald, ook de
emissies volgens de IPCC-methode. De Emissieregistratie geeft de feitelijke emissies die
plaatsvinden in Nederland en op het Nederlandse continentaal plat. De belangrijkste
verschillen zijn dat volgens de IPCC-methode de kortcyclische emissies, de emissies door de
zeescheepvaart en de natuurlijke emissies niet hoeven worden gerapporteerd. Daarnaast zijn
de emissies van het wegverkeer bij de IPCC-methode gebaseerd op de verkoop in Nederland
van motorbrandstoffen, terwijl de Emissieregistratie die baseert op het aantal in Nederland
verreden kilometers. Voor de luchtvaart hoeft van de IPCC alleen de emissie voor de
binnenlandse luchtvaart te worden meegenomen, terwijl de Emissieregistratie alle emissies
bij de start- en landingscylus (LTO) meeneemt.^ Tot slot gebruikt de IPCC een topdownmethode bij de toekenning van emissies aan sectoren en worden de emissies door
decentrale elektriciteitsopwekking aan de energiesector toegekend terwijl de
Emissieregistratie deze aan de sector toekent die de elektriciteit opwekt.
In overleg met de Emissieregistratie is besloten om voor deze studie de emissie van
broeikasgassen, met uitzondering van die voor verkeer, te bepalen aan de hand van de
IPCC-methode. Voor verkeer geeft de aanpak van de Emissieregistratie, gebaseerd op het
daadwerkelijk verreden aantal kilometers, een beter beeld van de in Nederland geëmitteerde
stoffen dan de aanpak van IPCC, die geen rekening houdt met grenstanken. Bovendien
neemt de Emissieregistratie ook de emissie van de zeescheepvaart mee. In hoofdstuk 4
vergelijken we de milieuschade op basis van de hier gepresenteerde broeikasgasemissies
met die volgens de methode van de Emissieregistratie en van het IPCC.
Verder rapporteert de Emissieregistratie de emissies naar het oppervlaktewater niet direct.
Deze zijn hier bepaald als het verschil tussen de emissies naar riolering en oppervlaktewater
en naar alleen riolering. Daarnaast komt ook een deel van de emissie naar de riolering
uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Aan de hand van aandelen over de emissie naar
de riolering die uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht komt (PBL et al. 2017), is voor de
belangrijkste stoffen, dat wil zeggen de stoffen met de hoogste milieuschade, de uiteindelijke

^ Hiervoor gebruikt de Emissieregistratie de methode van de US Environmental Protection Agency (EPA), die
ook is overgenomen door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). Dat betekent dat de schade
van het taxiën, starten, opstijgen tot 3.000 voet (ongeveer één kilometer) en het dalen vanaf ongeveer 3.000
voet wordt meegenomen (Klein et al. 2017).
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emissie naar het oppervlaktewater vastgesteld. Voor de overige stoffen is, als bovengrens,
gerekend met de totale emissie naar riolering en oppervlaktewater.

2.3

Het bepalen van milieuprijzen

Zoals hiervoor aangegeven, is het voor een monetaire waardering van de milieuschade nodig
om niet alleen de fysieke omvang van de emissies te bepalen, maar ook de fysieke impact
van die emissies vast te stellen, oftewel de (fysieke) milieuschade. Deze milieuschade is het
gevolg van de emissie van schadelijke stoffen naar lucht, water en bodem. Daar zorgen deze
emissies voor fysieke veranderingen, gewoonlijk in de vorm van een achteruitgang, in de
kwaliteit van de lucht of het aantal soorten. Hierdoor ontstaan dan weer negatieve effecten
op gezondheid, ecosystemen of bouwwerken. Gewoonlijk wordt de schade daarom
vastgesteld op deze zogenoemde 'eindpunten'.
Om de milieuschade terug te vertalen naar de veroorzakende emissies worden de emissies
eerst vertaald naar concentraties of deposities van stoffen binnen een bepaalde geografische
eenheid. Met behulp van zogenoemde bron-receptormatrices wordt vervolgens bepaald hoe
de concentraties of deposities van een stof binnen de onderscheiden geografische gebieden
veranderen als de emissie van die stof verandert (CE Delft 2017a). Daarbij kan ook rekening
worden gehouden met interacties tussen stoffen. Als de concentraties en deposities van de
stoffen bekend zijn, wordt met concentratieresponsfuncties bepaald hoe deze zijn
gerelateerd aan de milieuschade voor gezondheid, ecosystemen en gebouwen. Het is
mogelijk daarbij rekening te houden met specifieke situaties, zoals verschillen in de
gezondheidsschade als gevolg van een stof bij kinderen of bij ouderen. Ook kan rekening
worden gehouden met de bevolkingsomvang en -samenstelling in een bepaald geografisch
gebied. Voor ecosystemen en bouwwerken geldt, mutatis mutandis, hetzelfde.
Voor monetarisering van effecten die niet of beperkt op een markt verhandelbaar zijn, zoals
gezondheid of gezondheidsschade, is het nodig de monetaire waarde van dit nietverhandelbare effect te bepalen. Hiervoor bestaan verschillende waarderingsmethoden, in
het bijzonder de schadekosten- en preventiekostenmethode (zie ook Vollebergh et al. 2014:
80-82). In de schadekostenmethode is de waardering van de schade afhankelijk van de wijze
waarop individuen die schade waarderen. Daarbij worden de individuele waarden vervolgens
geaggregeerd. Om te achterhalen hoe individuen de milieuschade waarderen, zijn
verschillende methoden ontwikkeld, zoals hedonische prijzen of contingent valuation
(Perman et al. 2011). Een klassiek voorbeeld is het bepalen van de monetaire schade van
geluidsoverlast of een minder fraai uitzicht. Hiervoor worden bijvoorbeeld verschillen in
huizenprijzen gebruikt tussen woningen met geluidsoverlast respectievelijk met een storend
uitzicht en woningen zónder geluidsoverlast respectievelijk met een mooi uitzicht. Het
prijsverschil op de huizenmarkt kan objectief worden gemeten en geeft dan informatie over
wat mensen gemiddeld ten minste extra over hebben om in een woning met een mooi
uitzicht of zonder geluidsoverlast te wonen, en daarmee over de schade die geluidsoverlast
of horizonvervuiling veroorzaken. Met behulp van dit soort schaduwprijzen kan de (totale)
waarde van milieuschade worden bepaald als het aantal gehinderden bekend is.
Volgens de preventiekostenmethodiek wordt uitgegaan van gegeven milieudoelen en wordt
nagegaan welke kosten moeten worden gemaakt om die doelen te halen. Deze doelen zijn in
feite de door de overheid geopenbaarde voorkeuren, vastgelegd in wetgeving of in beleid
verankerde streefwaarden. Vervolgens kan gebruik worden gemaakt van een (bottom-up)
kostencurve die een inschatting geeft van de ex ante marginale bestrijdingskosten bij
verschillende niveaus van emissiereductie. De schaduwprijs voor emissies van een bepaalde
stof is dan gelijk aan de kosten van de duurste techniek die nodig is om de emissies van
deze stof zo ver terug te dringen dat het doel wordt gerealiseerd. In de
preventiekostenmethode is de waardering van de schade afhankelijk van de (impiiciete)
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waardering door de overheid, die tot uitdrukking komt in de striktheid van de doelstellingen.
Voor zover deze doelstelling is gekozen door de overheid en wordt aangenomen dat deze de
individuele voorkeuren van de burgers weerspiegelt, geven de schadekosten- en
preventiekostenmethodiek hetzelfde optimum.
Over de praktische bruikbaarheid van de methoden bestaat veel discussie, zeker wanneer
deze worden gebruikt om de schade door klimaatverandering te bepalen. Niettemin is het in
de beleidspraktijk inmiddels gemeengoed om dergelijke schaduwprijzen toe te passen, ook in
het geval van klimaatverandering en luchtverontreiniging. Dat geldt ook voor Nederland,
waar in de maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) milieuschade eveneens in geld
wordt gewaardeerd (CE 2010a, b; Romijn en Renes, 2013; CE Delft 2017a). Deze studie sluit
aan bij die beleidspraktijk. Voor de studie is gebruik gemaakt van de meest recente
gegevens die zijn vastgesteld in het Handboek Milieuprijzen (CE Delft 2017a). Deze prijzen
zijn gebaseerd op diverse wetenschappelijke studies en studies voor de Europese Unie
(NEEDS), waarbij bovendien rekening is gehouden met voorschriften en aanbevelingen die
gelden voor het maken van MKBA's in Nederland. Dit neemt niet weg dat er nog steeds volop
discussie mogelijk is over de schaduwprijzen. Daarom besteden we in hoofdstuk 4 uitgebreid
aandacht aan een gevoeligheidsanalyse waarbij een aantal discussiepunten over beprijzing
aan de orde komt.

2.4

De milieuprijzen voor Nederland

Het Handboek Milieuprijzen geeft de schaduwprijzen voor een kilogram geëmitteerde stof
(CE Delft 2017a). De schaduwprijs van een stof geeft dus de waarde van de schade als
gevolg van één extra kilogram emissie van die stof. Deze schaduwprijzen zijn, met
uitzondering van de schaduwprijs voor de broeikasgassen, bepaald met behulp van de
hiervoor besproken schadekostenmethodiek.
Om de schaduwprijzen voor gezondheidsschade van de milieuschadelijke stoffen te kunnen
bepalen, wordt eerst de fysieke milieuschade gewaardeerd. De monetaire waarde van
gezondheidsschade hangt daarbij af van de waarde van een verloren levensjaar {Value of a
Life Year, VOLY). Dat geldt zowel voor acuut overlijden en voortijdig overlijden als voor
ziekte. Voor de waardering van een verloren levensjaar sluit het Handboek Milieuprijzen aan
bij de Werkwijzer MKBA Sociaal Domein (Koopmans et al. 2016). In die werkwijzer wordt de
waarde voor een voor kwaliteit gecorrigeerd levensjaar {Quality-adjusted Life Year, QALY)
gesteld op 50.000 tot 100.000 euro. Omdat een VOLY niet gelijk is aan een QALY, wordt in
het Handboek Milieuprijzen een VOLY afgeleid van de waarde van de QALY uit de Werkwijzer
MKBA Sociaal Domein (zie hiervoor CE Delft 2017a: 66-67; 70-71 en appendix C). De
waarde van een VOLY is dan 50.000 euro tot 110.000 euro. Als middenwaarde wordt 70.000
euro genomen. Een meta-analyse van de OESO komt op een soortgelijke waardering van een
verloren levensjaar (OESO 2012). Naast de schade door overlijden en ziekte is er ook nog
gezondheidsschade doordat er door ziekte arbeidsuren verloren gaan. Hiervoor wordt een
waarde van 175 euro per verloren dag gebruikt. Dit bedrag is bepaald door de totale
beloning van arbeid in Nederland (loon en sociale lasten) te delen door het gewerkte aantal
dagen, waarbij het bedrag inclusief btw is.
Voor de waardering van ecosystemen wordt gebruik gemaakt van de waardering van het
verlies aan biodiversiteit. Het gebruik van biodiversiteit als proxy voor de intrinsieke en
extrinsieke waarde van ecosystemen kan volgens het Handboek Milieuprijzen worden
gerechtvaardigd vanwege de essentiële rol die biodiversiteit heeft voor de kwaliteit van
ecosysteemfuncties (CE Delft 2017a: 72-73). De waarde die het Handboek Milieuprijzen
gebruikt, is gebaseerd op een meta-analyse van diverse studies die biodiversiteitsverlies
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waarderen (Kuik et al. 2008).“* Biodiversiteit wordt daarin gewaardeerd met behulp van de
potentieel verloren fractie (PDF) per vierkante meter per jaar. De waarde van een PDF per
vierkante meter per jaar is bepaald met behulp van een meta-analyse van 24 studies, waarin
42 waarderingen van biodiversiteitsverlies zijn meegenomen. In deze studies wordt de
overgang van het ene type landgebruik naar een ander type landgebruik gewaardeerd.
Omdat van beide typen landgebruik bekend is wat daarin de (gestandaardiseerde)
biodiversiteit is, kan worden bepaald met hoeveel verlies (of winst) aan biodiversiteit de
overgang naar een ander type landgebruik gepaard gaat. Vervolgens kan ook worden
bepaald met welk bedrag dat verlies aan biodiversiteit wordt gewaardeerd. Uit deze metaanalyse volgt een gemiddelde waarde van, omgerekend naar euro's uit 2015, 0,64 euro per
vierkante meter per jaar. Ook de milieuschade aan landbouwgewassen komt in het
Handboek Milieuprijzen bij de schade aan biodiversiteit aan de orde. Deze wordt
gewaardeerd tegen de marktprijzen van de landbouwgewassen.
Tot slot is er nog de milieuschade aan bouwwerken. Hiervoor zijn schaduwprijzen bepaald
voor de corrosie van metalen, steensoorten en verf door verzuring, voor de aantasting van
cultureel erfgoed door corrosie van de kalkhoudende steensoorten en door verzuring, voor de
schade aan gebouwen door fijnstof (met name door roet; er is verondersteld dat secundair
fijnstof géén schade aan gebouwen veroorzaakt) en voor de schade aan rubber door ozon
(CE Delft 2017a: 82). Voor de eerste drie typen schade is de waardering van de
milieuschade gebaseerd op onderhouds- of herstelkosten.
Met behulp van de waarderingen van de schade aan gezondheid, ecosystemen en
bouwwerken en de informatie over de schadelijke effecten die een stof veroorzaakt, kan
vervolgens voor elke stof een schaduwprijs worden vastgesteld voor de emissie van één
kilogram stof. In het Handboek Milieuprijzen is dat gedaan voor een groot aantal stoffen,
waarbij er aparte schaduwprijzen zijn berekend voor de emissie naar lucht, water en bodem.
Bovendien is voor elke stof een lage en een hoge waarde van de schaduwprijs bepaald voor
gebruik in MKBA's en een middenwaarde voor andere doeleinden dan MKBA's. Deze
middenwaarden van de schaduwprijzen gebruiken we in deze studie. De lage en hoge
waarde zijn voor de onzekerheidsanalyse gebruikt (zie hoofdstuk 4).
De schaduwprijs van een stof geeft de schade die wordt veroorzaakt bij een gemiddelde
concentratie van die stof in de lucht of bij een gemiddelde depositie van de stof in het
oppervlaktewater of op de bodem. Lokaal kan de concentratie of depositie, en daarmee de
schade, hoger of lager zijn. Dit is met name relevant als de emissie bijvoorbeeld plaatsvindt
in een dichtbevolkt of juist dunbevolkt gebied. Met dergelijke lokale effecten is bij het
bepalen van de schaduwprijzen in dit rapport geen rekening gehouden. Een uitzondering is
hierbij gemaakt voor het fijnere fijnstof (PM2,5). Daarvoor is een aparte, hogere, prijs
gegeven voor de emissie door het wegverkeer, omdat deze gewoonlijk in dichter bevolkte
gebieden en ook op kortere afstand van de bewoners plaatsvindt dan schoorsteenemissies
van het fijnere fijnstof.
Tot slot verdienen nog de gebruikte schaduwprijzen voor broeikasgassen een afzonderlijke
vermelding (zie ook appendix C). Deze volgen namelijk de hiervoor besproken
preventiekostenmethodiek. Dit is conform het advies van de Werkgroep Discontovoet
(Ministerie van Financiën 2015). Naar aanleiding van het advies van deze werkgroep is
besloten om voor de klimaateffecten gebruik te maken van C02-prijzen die in de tijd oplopen
volgens een vooraf door het CPB en PBL vastgesteld beleidspad (Ministerie van Financiën
2015: 7). Dat pad is uitgewerkt in de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) van 2015
(CPB & PBL 2015).

'' De studie van Kuik et al. (2008) was onderdeel van het langjarige Europese onderzoeksproject NEEDS. Dat
project had tot doel om alle kosten en baten van energiebeleid en toekomstige energiesystemen te evalueren.
Daarvoor werd de bestaande methodologie om externaliteiten te bepalen en te waarderen verbeterd en
uitgebreid. In NEEDS wordt de schaduwprijs voor biodiversiteit die hier is besproken, ook gebruikt.
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In deze notitie wordt de middenwaarde van de schaduwprijzen voor de broeikasgassen voor
2015 gebruikt. Deze is gelijk aan de ('efficiënte') prijs voor 2015 in het WLO-scenario Hoog.
Voor de gevoeligheidsanalyse wordt naast efficiënte prijzen voor Laag en Hoog ook gebruik
gemaakt van een efficiënt C02-prijspad voor een tweegradenscenario. De milieuprijzen
hiervan liggen beduidend hoger dan het prijspad voor Hoog (zie verder toelichting in de
appendix B en paragraaf 4.2). Omdat de Nederlandse overheid zich uitdrukkelijk heeft
gecommitteerd aan het akkoord van Parijs, is ervoor gekozen om in de figuren in deze notitie
standaard het milieuprijspad van het tweegradenscenario uit de WLO mee te nemen.
Bij de hoogte van de milieuprijs voor broeikasgassen moet dus worden bedacht dat deze in
deze studie is gebaseerd op de preventiekosten.^ Daarom neemt de milieuprijs van die
kosten toe naarmate het klimaatdoel stringenter wordt, en dit ondanks de daarmee gepaard
gaande afname van de fysieke schade. De hogere schaduwprijs is dus niet het gevolg van
een hogere fysieke milieuschade (waardoor een extra kilo emissie meer schade veroorzaakt
en de schaduwprijs toeneemt), maar van een hogere waardering van de schade en de
daaraan gekoppelde beleidsintensivering. Hierdoor krijgt dezelfde fysieke schade een hogere
prijs.

2.5

Naar óe monetaire milieuschatde in Ne(derland

Om uiteindelijk de monetaire milieuschade in Nederland te kunnen berekenen is het
noodzakelijk dat voor elke door de Emissieregistratie geïnventariseerde stof ook een
milieuprijs in het Handboek Milieuprijzen beschikbaar is. Uiteindelijk zijn van het handboek
alle stoffen meegenomen die in de bijlage daarvan zijn weergegeven en waarvan tevens in
de Emissieregistratie een emissie-omvang is gegeven (zie ook appendix A).
Naast de schaduwprijzen in de bijlage van het handboek, zijn er ook schaduwprijzen
beschikbaar via de website van CE Delft. Ook daarvan is in deze studie gebruik gemaakt,
waardoor nog meer stoffen konden worden toegevoegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle
stoffen die in de Emissieregistratie worden weergegeven als zeer zorgwekkende stoffen.
Dezelfde procedure is gevolgd voor stoffen die in het Europese Pollutant Release Transfer
Register (PRTR) staan en voor de stoffen die volgens de Kaderrichtlijn Water 2015 tot de
probleemstoffen behoren. Tot slot is voor alle zware metalen en polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK's) nagegaan of er een prijs beschikbaar is en zijn de
chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) en gehalogeneerde koolwaterstoffen (HCFK's)
toegevoegd.
In totaal bleek het zo mogelijk om de milieuschade te bepalen van 59 milieuschadelijke
stoffen met een emissie naar de lucht, van 74 milieuschadelijke stoffen met een emissie naar
de riolering en het oppervlaktewater en van 38 milieuschadelijke stoffen met een emissie
naar de bodem De totale lijst van stoffen is weergegeven in appendix A. Behalve de meer
bekende lijst van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen gaat het onder andere ook
om diverse chloorverbindingen, zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen,
gewasbeschermingsmiddelen en dioxines. De resultaten van de berekeningen worden in het
volgende hoofdstuk weergegeven en besproken.
Hoewel een groot aantal stoffen is meegenomen om de monetaire milieuschade in Nederland
te bepalen, geldt dat niet voor alle milieuschadelijke stoffen. Van de ontbrekende stoffen zijn
ons echter geen stoffen bekend waarvan in de literatuur een substantiële milieuschade is
gerapporteerd. Zoals eerder aangegeven, wordt ook de schade aan de leefomgeving die
andere oorzaken heeft dan de emissie van milieuschadelijke stoffen, niet meegenomen. In

^ Hierbij moet overigens worden geconstateerd dat de variatie in milieuprijzen gebaseerd op schadekosten niet
veel afwijkt van wat in deze studie op basis van preventiekosten wordt berekend (zie Vollebergh et al. 2014:
82ff).

PBL I 15

hoofdstuk 4 wordt voor een aantal andere oorzaken een indicatieve inschatting gemaakt van
de monetaire milieuschade.
Tot slot is het goed om de belangrijkste verschillen aan te geven tussen deze studie en die
naar de mogelijkheden om de belasting te verschuiven naar grondstoffen (zie Vollebergh et
al. 2017). In de laatste studie zijn ook schattingen gepresenteerd waarbij de monetaire
milieuschade in Nederland een waarde heeft van 38 miljard euro in 2007. Het ging daarbij
om schadeberekeningen op basis van het Multiregionale Input-Outputmodel Exiobase, die
waren bedoeld om de verwerking van grondstoffen en materialen en de daaraan gekoppelde
emissies van Nederland te vergelijken met die van met andere landen.® Toen is al
geconstateerd dat het noodzakelijk is om de representativiteit en de kwaliteit van deze data
nader te onderzoeken (zie Vollebergh et al. 2017: 93-94). De huidige studie kan worden
beschouwd als een vervolganalyse van de daar gepresenteerde directe emissies in
Nederland.
In beide studies is overigens uitgegaan van dezelfde milieuprijzen. Dat impliceert dat alle
verschillen zijn terug te voeren op fysieke verschillen in de emissies. De volgende verschillen
zorgen met name voor het andere beeld in de onderhavige studie. Ten eerste betreft
Vollebergh et al. (2017) een berekening van de schade door de productie van grondstoffen
en materialen in Nederland. Daarom is bijvoorbeeld de schade door landbouw en consumptie
in die studie niet meegenomen en in de onderhavige wel. Ten tweede zijn in Vollebergh et al.
(2017) fysieke data voor 2007 gebruikt en in de huidige studie data voor 2015. Inderdaad
zijn bepaalde emissies in de tussenliggende periode fors afgenomen vanwege onder meer
het gevoerde beleid. Ten derde is al in Vollebergh et al. (2017) geconstateerd dat er forse
verschillen zijn met de data van de Emissieregistratie in 2007. Zo vielen forse onder- en
overschattingen op bij de overige broeikasgassen, methaan, ammoniak en grove fractie
fijnstof.^ Zoals al aangegeven in het rapport uit 2017, dienen deze berekeningen met de
nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd. De aldaar genoemde bedragen kunnen niet
zomaar worden vergeleken met de in deze studie berekende waarden.

® Voor het doel van de studie over het afpalen van een mogelijk zinvol in te voeren grondstofbelasting was het
voldoende om een indicatie te hebben van de aard van de schade gereiateerd aan het grondstof- en
materiaaiverbruik in Nederland en welk type milieuschade zich voordoet bij welke producten in de verschillende
fasen van het productieproces.
’ Een uitgebreide verschillenanalyse is op aanvraag beschikbaar.
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3 De monetaire
milieuschade in
Nederland
Dit hoofdstuk gaat over de stand van zaken in 2015 met betrekking tot de monetaire
milieuschade in Nederland. Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, combineren we in
deze studie de cijfers van de Emissieregistratie over de geëmitteerde omvang van deze
stoffen zoals bepaald door de Emissieregistratie (RIVM 2017) met de milieuprijzen zoals CE
Delft (CE Delft 2017) die voor Nederland heeft berekend.

3.1

De monetaire milieuschade van verschillende stoffen

De totale monetaire milieuschade als gevolg van de emissie van schadelijke stoffen in
Nederland bedraagt ruim 31 miljard euro (zie tabel 3.1 en figuur 3.1). Daarbij valt op dat
bijna alle berekende schade voortkomt uit emissies naar de lucht. Het gaat dan vooral om de
emissie van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen waarvoor Europese afspraken
zijn gemaakt om deze terug te dringen (de zogenoemde NEC-stoffen). Samen zijn de
broeikasgassen en de NEC-stoffen verantwoordelijk voor ruim 98 procent van de
milieuschade. De emissies naar oppervlaktewater en bodem zijn samen verantwoordelijk
voor slechts ongeveer 0,5 procent van de totale milieuschade.®
Verder blijkt de milieuschade door de luchtverontreinigende NEC-stoffen met krap 19 miljard
euro goed voor 61 procent van de totale schade. Deze is daarmee zelfs groter dan de
milieuschade door broeikasgassen. De milieuschade door broeikasgassen bedraagt ongeveer
11,5 miljard euro, oftewel 37 procent van het totaal als wordt uitgegaan van een milieuprijs
van 57 euro per ton CO2: een prijs die hoort bij het prijspad van WLO Hoog. De andere
stoffen die naar de lucht worden uitgestoten, dragen slechts ruim 0,3 miljard euro bij.
Uiteindelijk draait het om drie stoffen, te weten koolstofdioxide (CO2), stikstofoxide (NOx) en
ammoniak (NH3). Met name de schade van NOx is opvallend: deze veroorzaakt alleen al ruim
12,25 miljard euro schade. Dat is meer dan de 9,75 miljard euro milieuschade door CO2 bij
een prijspad van WLO Hoog. Deze hoge schade komt mede doordat in het Handboek
Milieuprijzen (CE Delft 2017a) een additioneel gezondheidseffect aan NOx wordt
toegerekend, en is zeker in Nederland omstreden (Gezondheidsraad 2018). Daarom komen
we hierop nog apart terug in de gevoeligheidsanalyse (paragraaf 4.6). Ammoniak (NH3) tot
slot zorgt voor bijna 4 miljard euro schade. Samen zorgen deze drie stoffen voor bijna 84
procent van de milieuschade. Van de overige stoffen veroorzaakt alleen nog de emissie van
methaan (CH4), SO2 en het fijnere fijnstof (PM2,5) meer dan 1 miljard euro schade, terwijl
lachgas (N2O) en NMVOS een schade van tussen de 100 miljoen en 1 miljard euro voor hun
rekening nemen. Al de overige stoffen zijn verantwoordelijk voor nog geen 0,75 miljard euro
schade, hetgeen ongeveer 2,25 procent van de totale monetaire milieuschade is.

® Dit betekent niet dat er geen fysieke miiieuschade naar bodem of water plaats heeft maar siechts dat de in
geld uitgedrukte waarde van emissies die rechtstreeks naar bodem en oppervlaktewater plaatsvinden, op dit
moment blijkbaar als (zeer) beperkt wordt aangemerkt.
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Tabel 3.1 Emissie, milieuprijs (middenwaarden) en monetaire milieuschade van de
meest relevante stoffen
Emissie
(in kton)

Prijs
(in euro

Schade
(in mln
per ton)

Emissies naar lucht

euro)

30.920

99%

11.597

37%

18.993

61%

330

1%

Klimaat (broeikasgassen)
CO2

171.913

57

9.730

Methaan

CH4

737

1.750

1.290

Distikstofoxide

N2O

29

15.000

428

Fiuorkooiwaterstoffen’

HFK's

2.311

57

131

Overige broeikasgassen

PFK's, SFe

Kooistofdioxide

17

Subtotaal
Luchtverontreiniging NEC-stoffen
SO2

44

24.900

1.083

Stikstofoxiden

NOx

355

34.700

12.324

Ammoniak

NFI3

128

30.500

3.901

144

2.100

303

Zwaveioxiden

NMVOS
Grovere fijnstof

PM2,5-10

14

4.930

68

Fijnere fijnstof

PM2,5

17

79.500

1.314

Subtotaal
Luchtverontreiniging overige stoffen
Chloorfiuorkoolstoffen

CFK's

435595

33

0,7

93135

65

0,1

Flydrochloorfiuorkooistoffen

FiCFK's

Kwik

Hg

0,0007

34.500.000

25

Lood

Pb

0,0088

5.910.000

52
13

Overige zware metaien (8)^
Koolstofmonoxide

CO

614

Fluoriden, anorganisch

HF

Formaldehyde

CH2O

96

59

0,5

57.000

26

1

26.300

32
26

Overige stoffen lucht (32)^

Subtotaal

0%

Emissies naar water

Stikstof

N

23

3.110

71

Fosfor

P

3

1.900

6

Zware metalen (14)^

6

Overige stoffen water (58)^

3
0%

Emissies naar bodem

Stikstof

N

278

227

63

Fosfor

P

7

101

1

Zware metalen (11)^
Overige stoffen bodem (25)^
Totaal

10
1
31.086

Bron: eigen berekeningen PBLop basis van Emissieregistratie (RIVM 2017) en CE Delft (2017)
‘Omvang emissie en schaduwprijs uitgedrukt in C02-equivalenten.
^ Het aantal stoffen staat tussen haakjes.
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100%

^ Dit is de gemiddelde prijs. Voor wegverkeer geldt een schaduwprijs van 149.350 euro per ton en voor
overige bronnen van 66.369 euro per ton.

Bij broeikasgassen geeft de figuur tevens het effect op de monetaire schade weer van een
miiieuprijs volgens de preventiekostenbenadering die past bij de Tweegradendoeisteliing. De
miiieuschade wordt voor dat scenario veel hoger ingeschat dan bij de middenwaarde zoals
berekend in WLO Hoog en komt neer op een prijs van Euro 93 in 2015.® In dat geval
veroorzaakt CO2 wel de meeste schade in Euro's, in totaal zo'n 16 miljard. Voor Nederland
als geheel bedraagt de monetaire milieuschade in dat geval 38V2 miljard euro en is het
aandeel van broeikasgassen in dat geval zo'n 50%.
Figuur 3.1

Monetaire milieuschade per veroorzakende stof, 2015

Broeikasgassen

Stikstofoxiden (NO^) |

Luchtverontreinigende
NEC-stoffen naar lucht
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Overige stoffen naar
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Ammoniak (NHj) |
Methaan (CH^) |
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tweegradendoeisteliing

Fijnere fijnstof (PMa.s) I
Zwaveloxiden (50^^) |
Distikstofoxide (N^O) |

Niet-methaan vluchtige j
organische stoffen (NMVOS) I
Fluorkoolwater- j
stoffen (HFK's) I
Overige stoffen ^
8

12

16

miljard euro (prijspeil 2015)
Bron: Emisieregistratie en CE Delft 2017

Er is ook sprake van forse onzekerheid over de schade die met name stikstofoxiden (NOx)
veroorzaken. Conform de referentieberekening gebaseerd op de miiieuprijs van CE Delft (CE
Delft 2017a) is NOx het meest schadelijke gas in het kader van de luchtverontreiniging. Dit
hangt samen met het feit dat in deze berekening rekening is gehouden met een mogelijk
extra schadelijkheidseffect van NOx (los van fijnstof en ozon). Wanneer dit effect niet zou
worden meegenomen, halveert de totale schade door NOx en gaat het om nog maar 6,4
miljard in plaats van 12,3 miljard euro. De totale milieuschade zou dan 25,2 miljard euro
bedragen in plaats van 31,1 miljard euro. Hierop komen we terug in paragraaf 4.4.
Opvallend is verder dat met name de omvang van veel uiterst vervuilende stoffen met zeer
hoge milieuprijzen, zoals kwik en lood maar ook dioxine en andere polychloorverbindingen,
uiteindelijk maar een heel beperkte bijdrage leveren aan de totale monetaire milieuschade.
Dat komt met name doordat zij een beperkte omvang hebben en nauwelijks meetellen in het
totaal van de monetaire schade. Voor een belangrijk deel is dit terug te voeren op het

^ Ter vergelijking: de schaduwprijs in het bekende Stern-rapport van 2007 bedroeg 120 euro per ton (zie Stern
2006; en Voilebergh et al. 2014: 83).
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milieubeleid van de afgelopen decennia, dat via allerlei milieuwetgeving heeft gezorgd voor
een veel geringere belasting door directe lozingen van met name zeer vervuilende stoffen
zoals asbest en dioxines. Er is in de loop der jaren ook voor veel van dit soort risicostoffen
apart beleid gevoerd - het prioritaire stoffenbeleid - om het volume ervan terug te dringen
(vergelijk PBL 2014).
Zoals al opgemerkt, is het verder opvallend dat de monetaire milieuschade van emissies naar
water en bodem zo laag zijn. Het gaat daarbij vooral om schade aan de biodiversiteit. De
lage monetaire milieuschade door emissies naar water en bodem kan dan een gevolg zijn
van een lage fysieke schade of van een lage monetaire waardering van deze fysieke schade.
Op de monetaire waardering van de fysieke schade aan biodiversiteit gaan we in hoofdstuk 4
nader in. Overigens gaat het hier alleen om de monetaire milieuschade die het gevolg is van
stoffen die rechtstreeks naar water of bodem worden geëmitteerd. Milieuschade als gevolg
van depositie naar water of bodem van stoffen die worden geëmitteerd naar de lucht, zoals
het geval is bij verzuring, vallen onder de schade door de emissies van stoffen naar de lucht.
De schade die milieuschadelijke stoffen veroorzaken aan de biodiversiteit en aan
bouwwerken, is gering in vergelijking met de gezondheidsschade die deze stoffen
veroorzaken. Dat het belang van gezondheidsschade van met name luchtverontreinigende
stoffen zo groot is, stemt overeen met andere studies naar de monetaire milieuschade van
emissies naar de lucht.

3.2

Monetaire schade verdeeld over doelgroepen

De Emissieregistratie biedt de mogelijkheid om de totale milieuschade te verbijzonderen naar
de zogenoemde doelgroepen. Hierdoor is beter inzichtelijk te maken welke sectoren
verantwoordelijk zijn voor welke schade. Figuur 3.2 geeft de verdeling van de schade over
de verschillende doelgroepen weer. Daarbij zijn acht doelgroepen onderscheiden,
respectievelijk verkeer en vervoer, landbouw, industrie, energiesector, diensten,
consumenten, afvalverwijdering en overig.
Figuur 3.2

Monetaire milieuschade per doelgroep en veroorzakende stof, 2015
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Koolstofdioxide (CO^)
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i

Dienstensector

|
i

Overige doelgroepen |[

2
a

8

10

12

Extra milieuschade bij hoge
inschatting klimaatschade

14

miljard euro (prijspeil 2015)
Bron: Emisieregistratie en CE Delft 2017

Merk op dat de emissies hierbij worden toegekend aan de doelgroep die de emissies
veroorzaakt, oftewel de 'eindverbruiker'. Dit is tegelijkertijd de plaats waar de emissies
' Zie bijvoorbeeld Muller et al. (2011) voor een vooraanstaande studie over de Verenigde Staten.
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worden veroorzaakt. Zo wordt de milieuschade van aardgas toegekend aan bijvoorbeeld
consumenten, die het gas verbruiken voor verwarming en koken, aan diensten, die het gas
verbruiken voor verwarming, en de energiesector, die het verbruikt voor de opwekking van
eiektriciteit. De milieuschade door elektriciteit wordt niet toegekend aan de eindverbruikers,
maar aan de energiesector die verantwoordelijk is voor de productie ervan. Ook de
milieuschade door het gebruik van vervoersmiddelen wordt niet toegekend aan de
eindverbruikers, maar aan de aparte doelgroep verkeer en vervoer.
Uit figuur 3.2 blijkt duidelijk dat de meeste milieuschade wordt veroorzaakt door verkeer en
vervoer en dat het beeld niet verandert als rekening wordt gehouden met de extra schade
wanneer de klimaatschade vanwege de tweegradendoeisteiiing hoog wordt ingeschat. De
doelgroep verkeer en vervoer zorgt voor ruim 12,25 miijard euro schade bij het prijspad van'
WLO Hoog. Ruim twee derde van de schade bij verkeer is het gevolg van de uitstoot van
NOx. Bij deze doelgroep heeft de hoge milieuprijs voor NOx dus het meeste effect. Daarna
komt de sector landbouw, die ruim 6,5 miljard euro schade veroorzaakt, waarvan ruim de
helft afkomstig is van ammoniak en ongeveer 40 procent van methaan en lachgas. De
industrie en de raffinaderijen samen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 4,5 miljard euro en
de energiesector voor ongeveer 4,25 miljard euro. Consumenten zorgen voor een schade
van zo'n 1,75 miljard euro. Afvalverwijdering en de dienstensector dragen slechts beperkt bij
aan de directe milieuschade. Bij afvalverwijdering past wel de kanttekening dat de
milieuschade van het restafval van de afvalverbrandingsinstallatie (AVI's) (zoals bodemas)
niet in de waardering is meegenomen (zie paragraaf 4.7).
Bij de energiesector wordt de milieuschade vooral veroorzaakt door CO2, net als bij de
industrie en de raffinaderijen. Opvallend is het veel grotere aandeel van de
luchtverontreinigende emissies in de verkeers- en vervoerssector en de landbouw. Bij
verkeer komt dit vooral door de emissie van NOx en in mindere mate door het fijnere fijnstof
(PM2,5). Bij landbouw is het vooral ammoniak die bijdraagt aan de totale milieuschade.
Figuur 3.3

Activiteiten met grootste monetaire milieuschade per veroorzakende stof, 2015
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Bron: Emisieregistratie en CE Delft 2017
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Binnen de doelgroepen vinden er heel diverse activiteiten plaats die voor de milieuschade
zorgen. Figuur 3.3 geeft vijftien subdoelgroepen weer waarvan de milieuschade meer dan
een half miljard euro is (zie appendix C voor een uitgebreide weergave van alle
subdoelgroepen). Vier subdoelgroepen springen er qua omvang van de milieuschade uit: het
wegverkeer, de zeescheepvaart en de landbouwhuisdieren. Al deze subdoelgroepen
veroorzaken een milieuschade van 4,5 è 5 miljard euro. De opwekking van elektriciteit zorgt
voor ongeveer 3,75 miljard euro milieuschade. De andere activiteiten hebben een schade
van minder dan 1,25 miljard euro en bestaan voor een groot deel uit activiteiten binnen de
basisindustrie (basischemie, raffinaderijen, basismetaal), energieverbruik (voornamelijk
aardgas door consumenten, landbouw en dienstensector) en verkeer (binnenvaart, mobiele
werktuigen). Afvalverwijdering, het gebruik van kunstmest in de landbouw en overige
activiteiten (anders dan energieverbruik) door consumenten complementeren de meest
vervuilende activiteiten.

3.3

Milieuschade in Nederland en door Nederlanders

De Emissieregistratie geeft de milieuschade die plaatsvindt in Nederland en op het
Nederlandse continentaal plat. Maar naast de milieuschade in Nederland kan ook de
milieuschade worden bepaald die Nederlandse ingezetenen veroorzaken. In dat geval wordt
rekening gehouden met emissies die Nederlanders hier en elders veroorzaken, bijvoorbeeld
via reizen. De emissies door Nederlandse ingezetenen worden bepaald in de
Milieurekeningen van het CBS. Ingezetenen zijn volgens het CBS personen en bedrijven die
behoren tot de Nederlandse economie. Deze emissies zijn gelijk aan de emissies in
Nederland plus de emissies door Nederlandse ingezetenen in het buitenland minus de
emissies door buitenlanders in Nederland. De emissies van Nederlanders in het buitenland en
buitenlanders In Nederland zijn vooral emissies door verkeer. In de Milieurekeningen zijn niet
alle emissies weergegeven die hiervoor zijn geanalyseerd. Wel meegenomen zijn de
belangrijkste broeikasgassen, de luchtverontreinigende NEC-stoffen en koolmonoxide. Deze
stoffen zorgen echter voor meer dan 98 procent van de hiervoor berekende monetaire
milieuschade in Nederland.
Met behulp van de emissies door Nederlandse ingezetenen is het mogelijk om voor negen
stoffen en hun schaduwprijzen de milieuschade te berekenen. De schade voor Nederland Is in
dat geval 30,5 miljard euro en verschilt dus slechts marginaal van de schade inclusief alle
andere stoffen. De schade door Nederlandse ingezetenen bedraagt voor deze stoffen
ongeveer 36,25 miljard euro en is daarmee wel bijna 6 miljard euro hoger dan de schade in
Nederland (tabel 4.7). Als ook rekening wordt gehouden met de schade van de andere
stoffen, die niet in de Milieurekeningen zijn opgenomen, dan is de milieuschade veroorzaakt
door Nederlandse ingezetenen bijna 37 miljard euro. Met name CO2 en NOx zijn
verantwoordelijk voor zo'n 95 procent van deze extra schade.
Meer dan de helft van het verschil tussen de milieuschade in Nederland en de milieuschade
veroorzaakt door Nederlandse ingezetenen wordt verklaard door de luchtvaart. Van de
luchtvaart worden door de Emissieregistratie immers alleen de emissies bij de start- en
landingscylus (LTO) meegenomen (zie paragraaf 2.2), terwijl in de Milieurekeningen alle
emissies van de Nederlandse ingezetenen die gebruik maken van de luchtvaart worden
meegenomen.
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Tabel 4.7 Milieuschade in Nederland en door Nederlandse ingezetenen in 2015 (in
mln euro)
In Nederland

Door Nederlandse
ingezetenen^’

Koolstofdioxide^’

9.730

10.766

Methaan

1.290

1.331

428

428

Zwaveloxiden

1.083

1.198

Stikstofoxiden

12.324

16.965

Klimaat (broeikasgassen)

Distikstofoxide
Luchtverontreiniging NEC-stoffen

Ammoniak

3.901

3.919

NMVOS

303

308

Fijnstof

1.382

1.275

Koolstofmonoxide

59

62

Totaal (referentie)

30.500

36.252

7.406

8.101

37.906

44.353

Luchtverontreiniging overige stoffen

Klimaat (extra twee graden)
Totaal (twee graden)

Bron: Eigen berekeningen op basis van Emissieregistatie, CE Delft en CBS Milieurekeningen
1) Milieuschade door Nederlandse ingezetenen gebaseerd op de emissies volgens de
Milieurekeningen op CBS Statline.
2) Voor CO2 is daarbij gecorrigeerd voor de kortcyclische emissies.

De milieuschade berekend volgens de Milieurekeningen bedraagt 3,5 miljard euro, terwijl de
milieuschade door de luchtvaart in Nederland (door Nederlandse én buitenlandse
luchtvaartbedrijven) nog geen 0,2 miljard euro bedraagt (tabel 4.8). Dit verklaart bijna 58
procent van de toename van de milieuschade. Dan blijft nog een verschil over van 2,3
miljard euro, waarvan 1,0 miljard euro het gevolg is van vervoer over water, zoals de
zeescheepvaart, en de rest grotendeels valt toe te schrijven aan vervoer over land
(Nederlandse transportbedrijven en vakantie).
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Tabel 4.8 Milieuschade luchtvaart in Nederland en door Nederlandse ingezetenen in
2015 (in mln euro)
In Nederland

Door Nederlandse
ingezetenen

43

744

Methaan

0

0

Distikstofoxide

0

6

Stikstofoxiden

118

2.814

Klimaat (broeikasgassen)
Koolstofdioxide

Luchtverontreiniging NEC-stoffen

Zwaveloxiden

6

65

Ammoniak

0

0

NMVOS

1

3

Fijnstof

2

10

0

1

170

3.644

Luchtverontreiniging overige stoffen
Koolstofmonoxide
Totaal
Kiimaat (extra tweegraden)
Totaal

Bron: zie tabel 4.7
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28

486

198

4.129

4 Gevoeligheids
analyse
Met name de gebruikte milieuprijzen kennen de nodige onzekerheden, maar ook zijn er
verschillen In de bepaling van de fysieke emissie in Nederland. Hierdoor kunnen soms grote
verschillen in de uiteindelijke berekening van de monetaire milieuschade voor Nederland
ontstaan. Dit hoofdstuk presenteert daarom een gevoeligheidsanalyse voor de verschillende
factoren die hierbij een rol spelen.

4.1

Onzekerheden milieuprijzen

Zoals al aangegeven in hoofdstuk 2, kent de waardering van de milieuschade veel
onzekerheden. Deze hebben betrekking op zowel de waardering van de schade die wordt
veroorzaakt voor de gezondheid, de biodiversiteit, bouwwerken en de leefomgevingskwaliteit
als de schade die een stof op deze eindpunten veroorzaakt. Voor de berekeningen in het
vorige hoofdstuk zijn de centrale waarden van de milieuprijzen uit het Handboek
Milieuprijzen gebruikt (CE Delft 2017a). Deze geven de best mogelijke schatting van de
milieuschade weer.
Naast deze centrale waarden geeft het handboek ook onder- en bovenwaarden van de
milieuprijzen, zoals voorgeschreven voor de maatschappelijke kosten-batenanalyses
(MKBA's) van het overheidsbeleid. Deze onder- en bovenwaarde geven een bandbreedte van
de onzekerheid over de monetaire schadeberekeningen. Het is dus eenvoudig mogelijk om
op basis van de gebruikte schaduwprijzen voor de onder- en bovengrens een
gevoeligheidsanalyse uit te voeren. De hiervoor gebruikte prijzen zijn weergegeven in
appendix B.
De broeikasgassen vormen hierop een uitzondering; zie hoofdstuk 2. Zoals aangegeven is in
onze basisberekening voor deze stoffen gebruik gemaakt van de bovenwaarde van de
schaduwprijs in het handboek, die is gelijkgesteld aan de centrale waarde. Het gaat hier om
een prijs van 57 euro per ton CO2 in het WLO-scenario Hoog. Daarnaast is al een beeld
gegeven van het effect van een prijs van 93 euro per ton CO2, een prijs die overeenstemt
met de keuze van de Nederlandse overheid om het klimaatakkoord van Parijs te
ondertekenen. Dat klimaatakkoord is gericht op de doelstelling dat de temperatuur in de
komende eeuw maximaal twee graden mag toenemen (zie hiervoor Aalbers et al. 2016; CE
Delft 2017a: 40, 108). Deze berekening fungeert hier als bovengrens voor de
broeikasgassen.
Een tweede vergelijking is die met de milieuprijzen volgens het oude Handboek
Schaduwprijzen (CE 2010a). Deze prijzen lagen ten grondslag aan de berekeningen van de
milieuschade van energieverbruik in Vollebergh et al. (2014; 2017). Van belang is namelijk
dat de inschatting van de milieuprijzen in 2017 vaak (veel) hoger is dan in 2010. Voor CO2
werd toen nog gerekend met een referentiewaarde op basis van schadekosten van 27 euro
per ton (zie Vollebergh et al. 2014: 81-19). In de gevoeligheidsanalyse werd toen overigens
ook gerekend met een prijs van 85 euro per ton.
Figuur 4.1 laat zien welk effect de gevoeligheidsanalyse van de milieuprijzen heeft op de
totale monetaire milieuschade in Nederland. De bandbreedte die hierdoor ontstaat, is erg
groot. De bovengrens van de totale schade bedraagt maar liefst ruim 49 miljard euro, terwijl
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de ondergrens ruim 16 miljard euro is. De ondergrens van de huidige berekening ligt
daarmee dicht bij de totale milieuschade van de gemiddelde waarden van de milieuprijzen uit
het oude handboek. Voor de schade door broeikasgassen is de ondergrens 3 miljard euro bij
een lage inschatting van de schade, de bovengrens bij een hoge inschatting is 19 miljard
euro. Voor de NEC-stoffen is het effect minder groot. Voor de ondergrens is de schade zo'n
13 miljard in plaats van 19 miljard euro bij de referentieprijzen. Bij de bovengrens neemt de
schade toe tot ruim 29,5 miljard euro. Hetzelfde geldt voor de overige schade door de
emissie van stoffen naar lucht, water en bodem. De ondergrens is hier 0,34 miljard euro, de
middenwaarde 0,49 miljard euro en de bovengrens 0,69 miljard euro. Niettemin maakt deze
gevoeligheidsanaiyse goed duidelijk hoe gevoelig dit soort berekeningen is voor de
inschatting van de milieuprijzen.
Figuur 4.1

Monetaire milieuschade door aanpassing schaduw/prijzen per veroorzakende stof
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Bron: Emisieregistratie en CE Delft 2010 en 2017
Verder blijkt uit figuur 4.1 dat de samenstelling van de milieuschade naar stoffen bij het
oude handboek heel anders was dan met name de ondergrens van de nieuwe prijzen. Het
aandeel NOx in de totale milieuschade was in het oude handboek dan ook veel kleiner.
Hierdoor was het aandeel van CO2, de andere broeikasgassen en de andere NEC-stoffen juist
veel groter. Overigens is ook het aandeel NOx bij de schaduwprijzen van het oude handboek
veel kleiner in vergelijking met de middenwaarde, maar daar komt dat voorai ten goede aan
de overige NEC-stoffen. Dit effect vait te verklaren doordat van alle broeikasgassen en NECstoffen de schaduwprijs van NOx in het nieuwe handboek het sterkst is gestegen ten opzichte
van die in het oude handboek. Zoals eerder aangegeven, komen we hierop terug (zie
paragraaf 4.4). De prijsstijging van de overige NEC-stoffen is juist gering in vergelijking met
de prijsstijging van andere stoffen. Van ammoniak en NMVOS is de schaduwprijs bij de
middenwaarde in het nieuwe handboek zelfs lager dan die schaduwprijs in het oude
handboek.
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4.2

Milieuprijs voor broeikasgassen

Aparte aandacht verdient de hoogte van de milieuprijs voor broeikasgassen. Zoals in
hoofdstuk 2 aangegeven, zijn deze bepaald met behulp van de preventiekostenmethodiek.
Daarbij wordt de schaduwprijs bepaald door de duurste maatregel die moet worden genomen
om aan een bepaald doel te voldoen. In het Handboek Milieuprijzen (CE Delft 2017a; zie ook
appendix C) is voor het middenpad uitgegaan van de doelstelling dat de temperatuurstijging
in de komende eeuw maximaal 2,5 tot 3 graden bedraagt. Bij de afspraken tijdens de
klimaatconferentie eind 2015 in Parijs is daarentegen afgesproken om wereldwijd te streven
naar een maximale temperatuurstijging die duidelijk onder de twee graden ligt. De
milieuprijs ligt in dat geval op 93 euro per ton: naarmate de doelstelling strikter is, en men
dus bezorgder is over de schade, zijn minder emissies mogelijk en nemen de kosten om aan
een dergelijk stringenter scenario te voldoen (fors) toe.
Bij de verschillende temperatuurscenario's horen bij de preventiekostenmethode daarom
verschillende milieuprijzen. Omdat er in het handboek voor is gekozen de schaduwprijs voor
broeikasgassen te baseren op 'efficiënte prijzen', die met behulp van een
preventiekostenmethode tot stand zijn gekomen, neemt de schaduwprijs van klimaat toe als
het klimaatdoel stringenter wordt en de fysieke schade in principe afneemt. De hogere
schaduwprijs is niet het gevolg van een hogere fysieke milieuschade (waardoor een extra
kilo emissie meer schade veroorzaakt en de schaduwprijs toeneemt), maar van een hogere
waardering van de schade, waardoor dezelfde fysieke schade een hogere prijs krijgt.
In tabel 4.3 is de monetaire milieuschade voor Nederland weergegeven voor diverse
combinaties van doelen voor de broeikasgassen en de milieuschade van andere stoffen.
Wanneer zowel de onder- als bovenwaarde van alle milieuprijzen wordt gehanteerd, ontstaan
precies dezelfde waarden voor de totale monetaire milieuschade (zie figuur 4.1). Bij de
ondergrenzen bedraagt de totale monetaire schade in Nederland dan ruim 16 miljard euro en
bij de bovenwaarden ruim 49 miljard euro.
Tabel 4.3 Monetaire milieuschade bij verschillende milieuprijzen broeikasgassen en
overige schade in Nederland in 2015 (in mid euro)
Overige
schade

Temperatuurscenario
3,5 a 4 graden

2,5 a 3 graden

2 graden

Scenario

WLO Laag

WLO Hoog

WLO 2 Graden

Milieuprijs Broeikasgassen (euro
2015)

14

57

93

Preventiekosten broeikasgassen

2,9

11,6

19,1

13,4

16,3

25,0

32,5

Middenwaarde

19,5

22.,4

31,1

38,6

Bovenwaarde

30,3

33,2

41,9

49,4

Klimaat (broeikasgassen)

Overige milieuschade^’
Onderwaarde

Bron: eigen berekeningen PBL
1) Het gaat hier om alle overige schade naar lucht, alsmede schade naar water en bodem.
De milieuprijs van CO2 bij het tweegradenscenario is gebaseerd op een meta-analyse van
diverse studies die een schaduwprijs bij een tweegradendoel berekenen (Kuik et al. 2009).
In de WLO wordt aangegeven dat de C02-prijs in 2050 naar verwachting tussen de 200 en
1.000 euro ligt. Deze variatie wordt met name bepaald door de onzekerheid over de kosten
van te nemen maatregelen en van de reductie van broeikasgassen die nodig is om aan het
tweegradendoel te voldoen (80 tot 95 procent reductie). Als deze bandbreedte wordt
teruggerekend naar prijzen voor 2015, varieert de C02-prijs in 2015 tussen de 71 en 354
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euro. Bij deze ondergrens van 71 euro komt de milieuschade als gevolg van broeikasgassen
op ongeveer 15,75 miljard euro, terwijl deze bij de bovengrens kan oplopen tot 78,5 miljard
euro.

4.3

Het bepalen van de emissie van broeikasgassen

Eerder is aangegeven dat de Emissieregistratie en de IPCC andere methoden hanteren om de
omvang van de broeikasgasemissies in Nederland te bepalen (zie paragraaf 2.2). De
belangrijkste verschillen zijn dat volgens de IPCC-voorschriften kortcyclische emissies,
emissies door de zeescheepvaart en emissies afkomstig van de natuur (van methaan en
lachgas) niet hoeven worden meegerekend. Daarnaast dienen volgens de IPCC de emissies
door motorbrandstoffen te worden bepaald op basis van de brandstofafzet, terwijl de
Emissieregistratie deze emissies berekent op basis van het aantal verreden kilometers. In
deze studie wordt in principe de IPCC-methode gevolgd. Alleen voor de emissies voor
verkeer (zie paragraaf 2.2) zijn de gegevens uit de Emissieregistratie op basis van de
daadwerkelijk verreden kilometers en de emissie van de zeescheepvaart meegenomen.
Als wordt uitgegaan van de emissies volgens de IPCC-voorschriften, liggen de emissies van
CO2 ongeveer 11 procent lager dan bij de Emissieregistratie. Bijna het gehele verschil - zo'n
10 procentpunt - wordt hier verklaard doordat de emissies uit de zeescheepvaart en de
kortcyclische emissies zijn weggelaten. Verder liggen de emissies van methaan en de
emissies van lachgas zo'n 6,75 respectievelijk 8,5 procent lager dan de emissies volgens de
IPCC-voorschriften. Dit komt vooral doordat de emissies door de natuur bij het IPCC niet
hoeven worden meegerekend. Hoewel ook de zeescheepvaart methaan en lachgas uitstoot,
is dit aandeel in het totaal praktisch verwaarloosbaar.
Tabel 4.4 geeft een overzicht van het effect dat deze verschillen tussen de drie methoden
hebben op de totale monetaire milieuschade in Nederland in 2015, als wordt uitgegaan van
de in deze studie gehanteerde referentiewaarden voor alle milieuprijzen. Als de emissies van
broeikasgassen volgens de IPCC-voorschriften worden vastgesteld, leidt dat tot een lagere
monetaire milieuschade van ongeveer 1,25 miljard euro. De berekening in deze notitie en de
berekening op basis van IPCC verschillen 337 miljoen euro, wat bijna helemaal het gevolg is
van het meenemen van de zeescheepvaart.
Tabel 4.4 Vergelijking monetaire milieuschade in Nederland in 2015 volgens
diverse procedures (in mln euro)

Grondslag

Volgens IPCC

Deze notitie

Volgens
Emissieregistatie

Basisberekening

Deze notitie +
kortcyclisch +
emissies uit de natuur
10.511

Koolstofdioxide

9.362

Basis +
zeescheepvaart +
verreden kilometers
9.730

Methaan

1.330

1.290

1.427

Distikstofoxide

419

428

459

HFK's (in C02-eq)

131

131

131

PEK (in C02-eq.)

9

9

9

Zwavelhexafluoride

8

8

8

Totaal

11.259

11.597

Bron: eigen berekeningen PBL op basis van Emissieregistratie (RIVM 2017)

Pbl I 28

12.544

4.4 Waardering schade door stikstofoxiden (NOx)
Veel milieuprijzen in het Handboek Milieuprijzen uit 2017 liggen hoger dan in het oude
Handboek Schaduwprijzen uit 2010 (zie paragraaf 4.1). Van de broeikasgassen en de NECstoffen is de milieuprijs van stikstofoxiden (NO*) duidelijk het sterkst toegenomen. Wanneer
de milieuprijzen worden uitgedrukt in hetzelfde prijspeil, blijken deze in het nieuwe
handboek ongeveer drie keer zo hoog te liggen. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er in
het nieuwe handboek een extra effect wordt toegekend aan NOx. In het oude handboek was
de milieuschade van NOx het gevolg van fijnstofvorming, acute mortaliteit^^ door
ozonvorming, verzuring en vermesting. Er zijn echter aanwijzingen uit epidemiologisch
onderzoek dat NOx (en dan met name NO2) ook effect heeft op de chronische mortaliteit. Dat
was voor CE Delft reden om dit effect In het nieuwe handboek mee te nemen.
Ook de Gezondheidsraad stelt dat recente epidemiologische onderzoeken het aannemelijk
maken dat blootstelling aan stikstofdioxide, nog los van fijnstof en ozon, gezondheidseffecten
heeft maar dat over de grootte van deze effecten nog enige onzekerheid bestaat
(Gezondheidsraad 2018: paragrafen 2.3, 2.5). Eerder in het rapport geeft de
Gezondheidsraad echter aan dat er weliswaar een effect van verkeersgerelateerde
verontreinigingen op de sterfte wordt gevonden dat onafhankelijk is van fijnstofvorming,
maar dat nog onduidelijk is of dat door stikstofoxiden komt of door andere stoffen, zoals roet
of ultrafijnstof (PM0,1) (Gezondheidsraad 2018; 23). Ook het RIVM vindt de onderbouwing
van een extra effect van stikstofoxiden nog te zwak en laat in een berekening van de
effecten van enkele verkeersmaatregelen in opdracht van de Algemene Rekenkamer het
extra effect van stikstofoxiden buiten beschouwing (Algemene Rekenkamer 2018).
In het handboek zijn de effecten van afzonderlijke stoffen toegekend aan zogenoemde
thema's. De in het handboek 2017 berekende additionele chronische schade van NO2 is
samengebracht onder het thema 'fotochemische smogvorming', omdat de in een
epidemiologische studie bestudeerde effecten veel lijken op die als gevolg van ozon op
leefniveau. Het European Environment Agency (EEA) benadrukt dat de gevonden verbanden
tussen NO2 en sterfte weliswaar onafhankelijk zijn van blootstelling aan fijnstof, maar dat
nog steeds niet duidelijk is of deze verbanden berusten op effecten van de stikstofdioxide
zelf of deels op effecten van andere verkeersgerelateerde verontreinigingen, zoals roet en
ultrafijnstof, die ook onafhankelijk zijn van die van fijnstof (EEA, 2017). In het nieuwe
handboek wordt niet langer een effect toegekend aan NOx vanwege acute en chronische
mortaliteit bij ozonvorming. Daarvoor wordt in Nederiand NMVOS bepalend gehouden.
De opbouw van de schaduwprijs voor NOx in het nieuwe Handboek 2017 is als volgt:
Fijnstofvorming
Smogvorming (acute mortaliteit)
Smogvorming (chronische mortaliteit)
Verzuring
Vermesting

14,5
0,0
18,7
1,4
0,1

euro
euro
euro
euro
euro

per kilogram
per kilogram
per kilogram
per kilogram
per kilogram

Hieruit blijkt dat het chronische effect van stikstofdioxide, dat in het handboek is ingedeeld
onder het thema 'smogvorming', nu dus dominant is in de schaduwprijs van NOx van 34,8
euro per kilogram. Bovendien weegt het effect van stikstofdioxide via acute mortaliteit niet
meer mee.
Wordt de schaduwprijs van NO* bepaald volgens de methode uit het oude handboek, dan zou
het effect van chronische mortaliteit door NO2 niet worden meegenomen en het effect van
acute mortaliteit juist wél. Omdat de schade van dit effect op de acute mortaliteit is
berekend op 2,1 euro per kilogram, zou de schaduwprijs van NOx 18,2 euro per kilogram
“ Mortaliteit betreft vroegtijdig overlijden. Bij acute mortaliteit gaat het om het risico om (acuut) te overlijden
en bij chronische mortaliteit om de levensvenvachting.
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bedragen in plaats van 34,8 euro. In dat geval halveert de totale schade door NO* bijna: in
plaats van 12,3 miljard euro zou het dan gaan om 6,4 miljard euro.^^ De totale monetaire
milieuschade zou dan 25,2 miljard euro bedragen in plaats van 31,1 miljard euro.
Naast onzekerheden over de milieuprijs voor NOx zijn er ook onzekerheden over de fysieke
omvang van de gezondheidsschade door NO* en door andere stoffen die gezondheidsschade
veroorzaken. Het handboek presenteert een meest waarschijnlijke 'midpoint' schatting voor
de fysieke effecten. Deze schatting zelf kent eveneens een onzekerheidsmarge (naar boven
en beneden). De doorwerking van deze onzekerheden (naar boven en beneden) op de
schadekosten zijn in deze studie verder niet in beeld gebracht. Voor de afleiding van de
fysieke schadekentallen in het handboek wordt gebruik gemaakt van de resultaten van
berekeningen met Europese verspreidingsmodellen (zie ook paragraaf 2.3). Inmiddels zijn er
verspreidingsmodellen beschikbaar die met recentere informatie werken dan de
verspreidingsmodellen waarmee CE Delft in het handboek heeft gerekend. Die recentere
verspreidingsmodellen leiden tot een lagere milieuschade voor de stoffen die bijdragen aan
de fijnstofvorming (met fijnstof, NOx en SO2).

4.5 Milieuschade uit natuur en bodem en als gevolg van
landgebruik
De emissies uit de natuur zijn in deze notitie niet meegenomen bij het bepalen van de
monetaire milieuschade omdat het daarbij niet om schade door menselijke handelen gaat.
De Emissieregistratie geeft wel emissies uit de natuur voor de stoffen methaan, lachgas,
stikstofoxiden, NMVOS, koolstofmonoxide en stikstof naar de bodem. Daarbij gaat het niet
alleen om emissies uit natuurlijke bodems, maar ook om emissies uit landbouwbodems. Van
methaan en koolstofmonoxide is ongeveer twee derde van de emissies afkomstig van
landbouwbodems. De emissies van distikstofoxide en stikstofoxiden is daarentegen volledig
afkomstig van niet-landbouwbodems. Naast emissies uit de bodem vallen onder de emissies
uit de natuur ook emissies door bossen en natuurlijke vegetatie. Daarbij gaat het uitsluitend
om NMVOS-emissies. De totale milieuschade door emissies uit de natuur is gelijk aan 212
miljoen euro schade, waarvan ongeveer drie kwart afkomstig is van de broeikasgassen
methaan en lachgas (tabel 4.5).
Tabel 4.5 Emissies en monetaire milieuschade uit de natuur in Nederland in 2015
Emissies

Milieuschade

(in ktonj
70,0

(in min euroj
123

Distikstofoxide

2,4

36

Stikstofoxiden

1,1

39

Methaan

NMVOS

3,3

7

Koolstofmonoxide

26,7

3

Stikstof naar bodem

23,0

5

Totaai

212

Extra twee graden

102

Totaai

313

Bron: emissies zijn afkomstig van de Emissieregistratie (RIVM 2017).

De miiieuschade door NEC-stoffen wordt dan 13,1 miijard euro en is daarmee nog steeds hoger dan de
milieuschade door broeikasgassen, die 11,6 miljard euro bedraagt.
'3 De gevoeiigheidsanaiyse in paragraaf 4,1 geeft uitsiuitend de onzekerheid in milieuprijzen die is gegeven in
het handboek van CE en die wordt verkiaard door de onzekerheid in de waardering van een verloren levensjaar
door blootstelling aan iuchtverontreiniging.
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De emissies als gevolg van landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw zijn wel
het gevolg van menselijk handelen, maar worden juist niet in de Emissieregistratie vermeld.
De emissie van broeikasgassen door deze activiteiten worden echter wel voor het IPCC
bepaald.1“* In totaal blijkt het hier voor 2015 te gaan om 6,7 miljard kilogram CO2equivalenten, die bijna geheel bestaan uit de emissie van koolstofdioxide (zie ook tabel 4.6).
Van andere stoffen dan broeikasgassen zijn geen emissies als gevolg van landgebruik,
veranderingen in landgebruik en bosbouw bepaald, maar vermoedelijk zijn die emissies
beperkt.
Tabel 4.6 Broeikasgasemissies en monetaire milieuschade als gevolg van
landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in Nederland in 2015

Koolstofdioxide

Emissies

Milieuschade

(in kton C02-eq.)

(in mln euro)
370

Methaan

6.527,7
0,3

Lachgas

129,4

7

6.657,5

376,8

Totaal

0,0

244
Extra Tweeqraden
Totaal
Bron: eigen berekeningen PBL op basis van Emissieregistratie (RIVM 2017).

4.6 Waar(jering bioidiversiteit
De milieuschade is voor het overgrote deel het gevolg van schade aan de gezondheid. De
milieuschade door verlies aan biodiversiteit vormt maar een klein deel van de monetaire
milieuschade. Dat kan komen doordat het fysieke verlies aan biodiversiteit relatief beperkt is
of doordat de waardering van het verlies aan biodiversiteit laag is. Zoals uitgelegd in
paragraaf 2.4, is hier gerekend met behulp van een waarde die is gekoppeld aan de
potentieel verloren fractie (PDF) per vierkante meter per jaar. Deze waarde is bepaald met
een meta-analyse en bedraagt - omgerekend naar euro's uit 2015 - 0,64 euro per vierkante
meter per jaar.
Deze waarde komt ongeveer overeen met de waarde die werd gevonden
voor de herstelkosten van biodiversiteit voor het landtype met de laagste herstelkosten in
Duitsland (Ott et al. 2006). Om deze reden wordt deze waarde van herstelkosten
bijvoorbeeld door Van Grinsven et al. (2013) als ondergrens gezien en wordt ze voor de
bovengrens vermenigvuldigd met een factor vijf.
Een andere aanpak is om natuur niet te waarderen op basis van biodiversiteit, maar op basis
van ecosysteemdiensten. Op die manier wordt ook de schade aan natuurlijke systemen
weergegeven, maar met behulp van een heel andere indicator (zie paragraaf 2.3). In De
Groot et al. (2012) wordt een meta-analyse voor de waardering van ecosystemen
gepresenteerd waarbij 22 ecosysteemdiensten worden onderscheiden (zie ook Markandya
2016). Van de tien ecosysteemtypen hebben er zes een waarde die onder de waarde ligt die
in het handboek wordt gebruikt, maar voor een aantal ligt die waarde juist veel hoger.
Voor inlandse moerasland ('inland wetlands') en kustsystemen komt de waardering op basis

Deze emissies zijn voorai bekend onder de Engeise afkorting LULUCF, van Land Use, Land Use Change en
Forestry.
In een meta-analyse wordt echter meer waarde toegekend aan de mediane waarde dan aan de gemiddelde
waarde. Het had dan ook meer voor de hand gelegen om de mediane waarde ais centraie waarde te nemen dan
de gemiddeide waarde. De mediane waarde ligt in deze meta-analyse een factor acht lager dan de gemiddelde
waarde.
De waardering van de afzonderiijke ecosystemen is daarbij vergeleken met de prijs uit Kuik et ai. (2008: 18).
Beide studies gebruiken prijzen uit 2007. Er is gerekend met een wisselkoers voor internationale dollars van
1,37 per euro.
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van ecosystemen ongeveer een factor vier hoger uit dan de waardering op basis van
biodiversiteitsverlies. De waardering van moeraslanden aan de kust is zelfs een factor 30
hoger en van koraalriffen een factor 55. Uiteindelijk lijkt het er op dat de waardering van
ecosysteemdiensten in dezelfde ordegrootte ligt als de waardering van biodiversiteit die in
het Handboek Milieuprijzen wordt gebruikt.
In het handboek is voor de stoffen niet aangegeven welk deel van de schade het gevolg is
van schade aan de natuur, waardoor niet kan worden nagegaan wat een hogere waardering
van de schade aan natuur betekent voor de totale schade. Er is wel een indicatie te geven
van de milieuschade die het gevolg is van biodiversiteitsverlies door emissies van
milieuschadelijke stoffen, bijvoorbeeld via verzuring en vermesting. De schade door emissies
naar water en bodem is voor het grootste deel het gevolg van de emissie van stikstof, fosfor
en zware metalen, en de schade veroorzaakt door die stoffen is weer voor het grootste deel
schade aan natuur. Een verdubbeling van de waardering van de schade aan natuur zou dan
betekenen dat ook de schade naar zowel water als bodem maximaal verdubbelt. Daardoor
zou de schade naar zowel water als bodem toenemen met maximaal 85 respectievelijk 75
miljoen euro.
Ook smogvorming leidt tot schade aan de natuur, maar die is erg beperkt en hier daarom
weggelaten. Van NOx en SO* is ongeveer 4 procent van de schade het gevolg van verzuring
(en bij NOx ook van vermesting) en van NH3 is dat ongeveer 15 procent. Als aangenomen
wordt dat de hele schade door verzuring het gevolg is van schade aan natuur (een klein deel
is schade aan bouwwerken), dan betekent een verdubbeling van de waardering van
natuurschade dat de schade van SOx toeneemt met ongeveer 40 miljoen euro, die van NO*
met ongeveer 500 miljoen euro en die van NH3 met ongeveer 600 miljoen euro.‘® De totale
milieuschade als gevolg van biodiversiteitsverlies komt dan uit op ongeveer 1,3 miljard euro.
Een vervijfvoudiging van de waardering van de natuurschade leidt uiteindelijk tot een
toename van de monetaire milieuschade met 5,2 miljard euro. Zelfs in dat geval wordt dus
nog steeds het overgrote deel van de milieuschade veroorzaakt door gezondheidsschade. En
dan neemt vooral de schade door NH3 en NO* toe, twee stoffen die ook al een grote schade
toebrengen aan de gezondheid.

4.7 Waarijehng andere milieuschade en dubbeltellingen
Hoewel een groot aantal stoffen in de berekeningen van de monetaire milieuschade is
meegenomen, ontbreekt er nog steeds een aantal. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat
belangrijke directe en indirecte milieuschade van emissies wordt gemist (vergelijk ook
paragraaf 2.4 en 2.5). Desondanks s het natuurlijk altijd mogelijk dat er nog stoffen
ontbreken die een substantiële milieuschade met zich meebrengen, mede ook omdat de
kennis over de schadelijkheid van stoffen zich voortdurend ontwikkelt. Vooralsnog is ons
echter geen andere milieuschadelijke stof bekend die mogelijk een grote monetaire
milieuschade heeft.
Naast schade door de emissie van stoffen naar lucht, oppervlaktewater en bodem zijn er wel
andere milieueffecten die schade veroorzaken en die mogelijk niet goed zijn meegenomen in
de huidige berekening. Landgebruik is daarvan wellicht de belangrijkste. In het Handboek
Milieuprijzen zijn schaduwprijzen gegeven voor verschillende typen landgebruik en is een

De hoge waardering van moeraslanden aan de kust is met name het gevolg van de ecosysteemdienst
afvalbehandeling, die verantwoordelijk is voor bijna 85 procent van de waardering. Bovendien is de waardering
van moeraslanden aan de kust erg scheef verdeeld: het gemiddelde is meer dan vijftien keer zo groot als de
mediaan, een verhouding die bij alle ecosysteemtypen kleiner dan vier is.
Van de overige stoffen naar lucht is de schade bijna helemaal gezondheidsschade.
Merk op dat weliswaar de directe schade door stikstof naar bodem en water gering is, maar dat de depositie
van stikstof ook verloopt via luchtemissies van NH3 en NOx. Deze schade is redelijk substantieel, namelijk zo'n
1,1 miljard euro, maar wordt al meegenomen onder de milieuschade van de NEC-stoffen.
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gemiddelde prijs gegeven voor landgebruik in Nederland. De typen landgebruik die in het
handboek worden onderscheiden, komen overeen met de indeling die wordt gebruikt in
Eurostat en de gemiddelde prijs is gebaseerd op de verdeling van het landverbruik in
Nederland over die typen volgens Eurostat. De milieuschade door landgebruik is dan
ongeveer 750 miljoen euro, met een bandbreedte van 200 miljoen tot 1.400 miljoen euro.
De verdeling over de landgebruikstypen in Eurostat is echter moeilijk te reconstrueren met
behulp van gegevens over het landgebruik in CBS Statline. Daarom wordt deze milieuschade
hier met enige voorzichtigheid gepresenteerd.
Een ander milieueffect is de schade als gevolg van restafval bij de afvalverwerking, zoals
bodemas of zuiveringsslib. Om te voorkomen dat de schadelijke stoffen van dit restafval
schade veroorzaken, worden verwerkingskosten gemaakt. Met behulp van een
preventiekostenmethode kan dan de schade van dit restafval worden bepaald. Als voor de
kosten wordt uitgegaan van de kosten om chemisch afval bij stort te verwerken (vergelijk
Dijkgraaf & Vollebergh 2004), dan is de prijs 3,12 euro per ton (in euro 2015). De totale
schade is dan ongeveer 5 miljoen euro.
Tot slot zijn er diverse andere milieuvraagstukken waarvan niet altijd het onmiddellijke effect
zichtbaar is. Dit geidt bijvoorbeeld voor de huidige zorgen rond de plastic soep (CPB 2017),
maar ook voor watervervuiling via neoneticiden en zogenoemde drempeleffecten in
ecologische systemen, zoals de oceanen.
Ook het vraagstuk van mogelijke dubbeltellingen is relevant. In het Handboek Milieuprijzen
is in principe gecorrigeerd voor dubbeltellingen. Desondanks zijn er, bij het bepalen van de
totale milieuschade in Nederland, wel degelijk risico's tot dubbeltellingen. Zo zijn er vluchtige
organische stoffen die onder NMVOS vallen en die via die route dus bijdragen aan
milieuschade door smogvorming, maar die tegelijkertijd een eigen schaduwprijs hebben
waarvan smogvorming deel uitmaakt. Voor de vluchtige organische stoffen die in deze
analyse zijn meegenomen, geldt dat bijvoorbeeld voor benzeen en naftaleen. Eenzelfde
probleem speelt bij fijnstof. Enkele stoffen die onder fijnstof vallen, zoals enkele
polycyclische aromatische koolwaterstoffen, hebben ook een eigen schaduwprijs. Hoe dan
ook, de milieuschade van de stoffen die zowel een eigen schaduwprijs hebben als onder
NMVOS en/of fijnstof vallen, is dusdanig gering dat voor deze mogelijke dubbeltellingen niet
meer is gecorrigeerd.

PBL I 33

5 Monetarisering en
beleid
Dit rapport geeft de stand van zaken in 2015 met betrekking tot de monetaire milieuschade
in Nederland. We combineren in deze studie cijfers van de Emissieregistratie (RIVM 2017)
over de geëmitteerde omvang van veel stoffen met de milieuprijzen zoals CE Delft (2017a)
die in Nederland heeft berekend. Door deze aanpak berekenen we in feite een direct jaarlijks
welvaartsverlies voor Nederland als geheel. Doordat dit verlies in geld is uitgedrukt, kan het
direct worden vergeleken met andere maatstaven die een indicatie geven van de welvaart,
zoals de berekening van de welstand via het bruto binnenlands product (bbp). In 2015
bedroeg het bbp 683 miljard euro en de groei hiervan 20 miljard euro.^° Het bbp komt
derhalve 4,5 procent lager uit als rekening wordt gehouden met de monetaire milieuschade.
Het valt te overwegen om deze berekening daarom te betrekken in de discussies over brede
welvaart (zie PBL et al. 2018).
Behalve de macrobenadering van het maatschappelijk welvaartsverlies door milieuschade is
het mogelijk om ook andere monetaire maatstaven van de welvaart of van beleid te
analyseren. Een voorbeeld van zo'n andere toepassing is de vergelijking van de bijdrage aan
het bbp van specifieke sectoren met de door die sector veroorzaakte milieuschade. Hierdoor
ontstaat een beter beeld van wat zo'n sector echt bijdraagt aan de welvaart in een land. Met
name voor de raffinaderijen, landbouw en de energiesector is de milieuschade hoog als die
wordt gerelateerd aan de bijdrage aan het bbp, maar ook voor de vervoerssector, de
basischemie, de basismetaal, de bouwmaterialenindustrie en de afvalverwerking is die nog
substantieel. Bij verkeer zijn dan met name het wegverkeer en de zeescheepvaart
verantwoordelijk voor de milieuschade, evenals de luchtvaart indien rekening wordt
gehouden met de schade door Nederlandse ingezetenen.
Weer een heel andere toepassing is nagaan waar in de productie- en consumptieketen de
milieuschade plaatsvindt. Eerder is in Vollebergh et al. (2017) bijvoorbeeld geanalyseerd
waar in de Nederlandse economie relatief veel milieuschade optreedt als gevolg van
grondstoffen- en materialenverbruik in de hele productie- en consumptieketen (van winning
tot afval). Elke fase levert afval op en milieuschade door emissies van verontreinigende
stoffen. Deze schadelijke emissies ontstaan door en na het gebruik van grondstoffen en
materialen in combinatie met energieverbruik. In die studie lag de nadruk echter op de
complexiteit van dat grondstoffen- en materialenverbruik, onder meer vanwege diverse
onderlinge leveringen zowel binnen als buiten Nederland, en moest worden gerekend met
cijfers voor 2007. De cijfers in het onderhavige rapport zijn niet alleen veel recenter,
namelijk van 2015, maar geven bovendien een completer beeld omdat hierin ook de
milieuschade van de landbouw en consumptie in zijn geheel is meegenomen. Hoewel beide
sectoren een substantiële bijdrage leveren aan de totale milieuschade, blijven de in
Vollebergh et al. (2017) getrokken conclusies grotendeels overeind, namelijk dat het
overgrote deel van de directe milieuschade is gekoppeld aan de fase waarin grondstoffen
worden verwerkt tot bruikbaar materiaal of halffabricaat en eindproduct en aan de
opwekking en het gebruik van energie in de elektriciteitssector en in de sector verkeer en
vervoer. De milieuschade door de winning van grondstoffen en door storten en verbranding
in de afvalfase is beperkt. De milieuschade in de consumptiefase is nog wel substantieel,
maar is vooral gerelateerd aan de verbranding van (fossiele) energieproducten (aardgas).

Volgens het CBS was sprake van een groeimutatie van 2,3 procent.
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Een derde toepassing betreft de relatie met milieubeprijzing zoals deze nu vaak wordt
bepleit. De berekende milieuschade impliceert een marginaal welvaartsverlies dat momenteel
niet in de marktprijzen is verdisconteerd. Een betere beprijzing van deze milieuschade zorgt
zowel voor een vermindering van de directe milieuschade als voor een toename van het
hergebruik van grondstoffen en materialen (vergelijk bijvoorbeeld Vollebergh et al. 2014;
2017). Een voorbeeld van een betere beprijzing zijn groene belastingen mits de grondslag
en de tariefkeuze zoveel mogelijk in overeenstemming is gebracht met de milieuschade.
Maar ook andere instrumenten, zoals vergunningseisen en verhandelbare rechten, dragen
hieraan bij.^^ Een belangrijk punt hierbij is dat de berekende monetaire schade niet naar nul
kan of hoeft te worden gebracht. Kern van de milieubeprijzing is dat het beslag op het milieu
in de productie- en consumptiebeslissingen wordt meegewogen, niet dat elk milieugebruik
wordt voorkomen (zie ook PBL 2012).
Tot slot is het van belang te wijzen op een aantal beperkingen van deze aanpak. Ten eerste
worden niet alle milieuproblemen door de hier gevolgde benadering even goed
gerepresenteerd. Zo blijft alle milieuschade die niet het gevolg is van de emissie van
milieuschadelijke stoffen maar die andere oorzaken heeft, zoals verandering in landgebruik,
geluidhinder of dumping van afval, buiten beschouwing. Ook stoffen waarvan momenteel nog
niet bekend is óf en hoeveel schade deze veroorzaken, zijn niet meegenomen. En tot slot zijn
er al eerder volop stoffen in het milieu gebracht die nu de nodige schade veroorzaken. Het
meest pregnante voorbeeld is de zogenoemde plastic soep en de microplastics. Maar ook
'oude' vervuiling, bijvoorbeeld die door polychloorbifenylen (pcb's), heeft een lange
verblijfswaarde die via de voedselketen alsnog voor problemen kan zorgen.
Ten tweede zijn de berekeningen in dit rapport gebaseerd op marginale schadeberekeningen.
De gebruikte milieuprijzen geven in principe veranderingen in de milieuschade aan die het
gevolg is van één extra kilogram emissie van die stof. Impliciet wordt daarmee verondersteld
dat deze prijs geldt over de hele 'range' van vervuiling. Met andere woorden, de marginale
schadekosten worden op deze wijze impliciet constant verondersteld. Er zijn echter volop
aanwijzingen dat bij vervuiling ook zogenoemde niet-marginale effecten kunnen optreden,
zoals drempeleffecten of hysterese in ecologische systemen. Schaduwprijzen voor stoffen
waarvan de marginale schade afhangt van de concentratie of depositie van de stof, zullen
daarom niet constant zijn. Als de concentratie bijvoorbeeld hoger is, zal de schaduwprijs ook
hoger zijn. Dat geldt zeker voor ozon, fijnstof, verzuring (dus voor alle NEC-stoffen), maar
ook voor vermesting, humane toxiciteit en ecotoxiciteit. Een uitzondering hierop zijn de
broeikasgassen. De schade die deze stoffen veroorzaken, ligt in het verleden nog verder weg
dan in het heden. Daarvan zijn de schaduwprijzen in het verleden dan dus lager.

Voor een uitgebreide uitwerking van deze toepassing voor de bestaande en ontbrekende beiastingen op
energie wordt verwezen naar de studies van Vollebergh et al. (2014; 2017).
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Appendix A Overzicht
van stoffen
In deze Appendix zijn alle stoffen weergegeven waarvoor in deze studie de milieuschade is
berekend (zie paragraaf 2.5 voor een verantwoording). De emissie-omvang is voor 2015
zoals weergegeven in de Emissieregistratie. Emissies afkomstig van de natuur zijn niet
meegenomen en de emissies van koolstofdioxide gecorrigeerd voor kort-cyclische emissies.
Tabel A.l Stoffen met een emissie naar lucht
Emissie

Emissie

(in kq)

(in kq)

Chloorfluorkoolstoffen

Klimaat (broeikasgassen)
Koolstofdioxide

CO2

171.912.955.454

Methaan

CH4

737.422.849

Distikstofoxide

N2O

28.513.173

Fluorkoolwaterstoffen

HFK'S

2.311.311.065

Perfluorkoolwaterstoffen

PFK'S

161.892.740

Zwavelhexafluoride

SFe

6.089

Chloorfluorkooistoffen

CFK's

Hydrochloorfluorkoolstoffen

HCFK’s

697.000

Overige milieuschadelijke stoffen
1,1,1-Trichloorethaan

103.200

Acrylonitril

4.270

Benzeen

Luchtverontreiniging NEC-stoffen

75.200

2.319.000

Zwaveloxiden

SOx

43.490.000

Stikstofoxiden

NOx

355.166.000

Dioxinen

Ammoniak

NH3

127.900.000

Epoxiconazool

1.974

NMVOS

144.168.000

Esfenvaleraat

337

Grovere fijnstof

NMVO
g
PM2,5-

13.830.000

Ethyleenoxide

17.750

Fijnere fijnstof

•Q
PM2,5

16.530.000

Fenpropimorf

8.447

Captan

Fluazifop-p-butyl

Zware metalen
Antimoonverbindingen

Sb

6.610

Arseenverbindingen

As

92,8

Cadmiumverbindingen

Cd

568

Chroomverbindingen

Cr

3.614

Koperverbindingen

Cu

40.364

Kwikverbindingen

Hg

711

Loodverbindingen

Pb

8.767

Nikkelverbindingen

Ni

38.224

Seieenverbindingen

Se

1.003

Zinkverbindingen

Zn

101.913

Fluoriden anorganisch
Formaldehyde

CH2O

Glufosinaat-ammonium

818

Fluorantheen
Anthraceen
Naftaleen
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806
24.819
6.027
203.550

614.080.000
3.792
6.002

Methiocarb

T etrachlooretheen

Benzo(k)Fluorantheen

340
CO

Metazachloor

Benzo(a)Pyreen
1.528

3,31

Linuron

Pentachloorfenol

Benzo(b)Fluorantheen

1.200.000

29.370
HCB

Isoproturon
Koolstofmonoxide

460.300

1.016

Glyfosaat
Hexachloorbenzeen

0,0219

134
HF

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

Indeno (l,2,3-c,d)Pyreen

26.330
PCDD/F

Tetrachloormethaan
Thiabendazool
Tolueen

82,5
14.950
1.661

493.862
1.507
64,5
4.016.031

Trichlooretheen

13.362

Vinylchloride

24.590

Waterstofcyanide

4.918

Tabel A.2 Stoffen met een emissie naar oppervlaktewater en riolering
Emissie

Emissie
(in kq)

(in kq)

Meststoffen

Overige milieuschadelijke stoffen

Stikstof

N

22.932.903

Fosfor

P

3.053.534

Zware metalen

1,2-Dichloorethaan

452

Alachloor

0,172

Aldrin

0,065

Atrazine

0,172

Antimoonverbindingen

Sb

11.650

Arseenverbindingen

As

7.877

Cadmiumverbindingen ■

Cd

383

Koperverbindingen

Cu

81.419

Kwikverbindingen

Hg

213

Loodverbindingen

Pb

37.649

Chloorbenzenen

19.960

Nikkeiverbindingen

Ni

12.416

Chloorfenvinfos

0,287

Organotinverbindingen (als
tin)

Sn

3,50

Seleenverbindingen

Se

156

Thalliumverbindingen

Tl

3,92

Tinverbindingen

Sn

Vanadiumverbindingen

Bariumverbindingen

129.900

Ba

Benzeen

67.560
493

Bisfenol A
Carbendazim

125

Cyaniden

12.700

Di(2-Ethylhexyl)Ftalaat

18.460

Dibutylftalaat

3.020

1.188

Dichloormethaan

6.634

V

1.557

Dieldrin

Zilververbindingen

Ag

31,8

Dioxinen

Zinkverbindingen

Zn

325.073

38,6

Anthraceen
Benzo(a)Anthraceen

Diuron

105

Endrin
Ethylbenzeen

122

0,0128
0,172

Endosulfan

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Acenaftheen

0,0645
PCDD/F

0,0645
98,2

1.169

Fenolen

3.273

Benzo(a)Pyreen

48,3

Formaldehyde

18.680

Benzo( b)Fluorantheen

52,1

Heptachloor

0,0645

Benzo(ghi)Peryleen

121

Hexabromocyclododecaan

Benzo(k)Fluorantheen

275

Hexachloorbenzeen

17,9

Chryseen

205

Hexachloorbutadieen

1,10

Hexachloorcydohexaan

35,6

Dibenzo(ah)anthraceen

6,54

0,569

Fenanthreen

844

Irgarol

1.203

Fluorantheen

234

Isodrin

0,645
0,287

Fluoreen

86,6

Mirex

Indeno (l,2,3-c,d)Pyreen

69,4

Nonylfenol/Ethoxylaten

Np/Npe

Polychloorbifenyl

PCB

Naftaleen
Pyreen

1.720
360

1.701
5,03

Pentachloorfenol

232

Simazine

0,172

Tetrachlooretheen

50.860

Tolueen

42.810

Trichloorbenzenen

3.288

Trichlooretheen

3.046
5.193

Trichloormethaan (chloroform)
Trifenyltinverbindingen

0,0323

Trifluralin

0,0645

Vinylchloride

26,7

Xylenen

401
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Tabel A.3 Stoffen met een emissie naar bodem
Emissie

(in
kg)

Meststoffen
Stikstof
Fosfor

N
P

278.300.000

Sb

Polycyclische Aromatische Kooiwaterstoffen
Anthraceen

604
153

10.470

Benzo(b)Fluorantheen

180

Benzo(ghi)Peryleen

173

Benzo(k)Fluorantheen

949

Chryseen

566

As

54.500

Cadmiumverbindingen

Cd

1.004

Chroomverbindingen

Cr

86.650

Koperverbindingen

Cu

198.900

Fenanthreen

Kwikverbindingen

Hg

654

Fluorantheen

Loodverbindingen

Pb

24.410

Ni

Seleenverbindingen

Se

Vanadiumverbindingen

V

Zinkverbindingen

Zn

7.880
851
5.594
248.400

32.810
9.846
118

Indeno (l,2,3-c,d)Pyreen
Naftaleen

55.960

Overige miiieuschadeiijke stoffen
Bariumverbindingen

Ba

Benzeen

33,3

Dibutylftalaat
Dioxinen

115.200
35.060

Chloorbenzenen

3,29
PCDD/F

Ethylbenzeen

0,00000434

983

Fenol en Fenolaten

626

Hexachloorbenzeen

5,75

Hexachloorcyclohexaan

203

Pentachloorfenol
Polychloorbifenyl
Tolueen
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1.390

Benzo(a)Pyreen

7.151.000

Arseenverbindingen

Nikkelverbindingen

(in
kg)

Benzo(a)Anthraceen

Zware metalen
Antimoonverbindingen

Emissie
______

533
PCB

27,9
987

Trichloorbenzenen

3,65

Xylenen (Totaal)

983

Appendix B
Milieuphjzen
Evaluatie met behulp van schaduwprijzen is een methode die steeds vaker wordt toegepast.
Fysieke impacts van emissies in de vorm van milieuschade worden daarbij gewaardeerd in
geld (monetaire eenheden). Deze methode is met name goed ontwikkeld voor de schade
door broeikasgassen (BKG) en luchtverontreinigende stoffen (LUVO). Maar ook voor effecten
van vele andere milieuproblemen, zoals geluidhinder, straling, humane en ecotoxiciteit door
zware metalen en dioxinen en vervuiling bij het transport, zijn schaduwprijzen beschikbaar.
In een eerdere studie is al uitgebreid ingegaan op de aanpak om via schaduwprijzen de
milieuschade te waarderen (zie Vollebergh et al. 2014:76-99).
De In deze studie gebruikte kengetallen komen uit het Handboek Milieuprijzen (CE Delft
2017a); zie paragraaf 2.3 en 2.4. Dit handboek geeft schaduwprijzen voor emissies van
verontreinigende stoffen en van landgebruik. Er worden afzonderlijke prijzen gegeven voor
de emissie naar lucht, bodem en water van diverse verontreinigende stoffen. Alleen bij de
milieuschade door fijnstof als gevolg van emissies door het wegverkeer is enigszins rekening
gehouden met het feit dat hiervan de milieuschade verschilt tussen rurale en stedelijke
gebieden. Dat geldt vooral voor fijnstof die door verbranding vrijkomt, de roetdeeltjes. Deze
vallen onder de fijnere fractie fijnstof (PM2,5). In het handboek (CE Delft 2017a) zijn aparte
schaduwprijzen voor verkeer gegeven voor twee verschillende typen weglocaties: het sterk
verstedelijkt gebied en het landelijk gebied.
Voor de analyse zijn de centrale waarden van de schaduwprijzen uit het handboek gebruikt
(CE Delft 2017a). De centrale waarden geven de best mogelijke schatting van de
milieuschade, gegeven de onzekerheden van de waardering van de eindpunten, zoals
gezondheid en biodiversiteit (CE Delft 2017a: 30). Daarnaast geeft het handboek boven- en
onderwaarden van de schaduwprijzen, die zijn voorgeschreven voor de maatschappelijke
kosten-batenanalyses (MKBA's) van het overheidsbeleid. Hoewel de boven- en onderwaarden
niet direct een bandbreedte geven voor onzekerheid van de centrale waarden van de
schaduwprijzen, geven ze wel enig inzicht in die onzekerheid. Tabellen B1-B3 geven een
volledig overzicht van de in deze studie gebruikte milieuprijzen.
Voor de broeikasgassen is in het Handboek Milieuprijzen rekening gehouden met de
voorschriften die gelden voor het maken van een MKBA (zie ook paragraaf 2.4 en paragraaf
4.2). De onder- en bovenwaarden van de broeikasgassen zijn gebaseerd op de twee energieen klimaatscenario's uit de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) uit 2015 (CPB & PBL
2015), zoals geadviseerd door de Werkgroep Discontovoet. Deze werkgroep adviseert het
kabinet met enige regelmaat over de hoogte van de maatschappelijke discontovoet
(Ministerie van Financiën 2015).
De Werkgroep Discontovoet heeft ook gekeken of er reden is om voor onomkeerbare
effecten - waarvan bij klimaatverandering mogelijk sprake is - een lagere discontovoet te
gebruiken. Ten aanzien van klimaateffecten adviseert de werkgroep dat niet te doen, maar
gebruik te maken van C02-prijzen die in de tijd oplopen volgens een vooraf vastgesteld
beleidspad dat CPB en PBL in de WLO-studie dienen vast te stellen (Ministerie van Financiën
2015: 7). In de WLO worden twee klimaatscenario's beschreven, waarin klimaatbeleid wordt
gevoerd (CPB & PBL 2015). In het scenario Laag bestaat het beleid uit de onvoorwaardelijke
toezeggingen die landen bij de VN-klimaatonderhandelingen hebben gedaan en in het
scenario Hoog bestaat het beleid uit de onvoorwaardelijke én voorwaardelijke toezeggingen.
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De onvoorwaardelijke toezeggingen in Laag leiden tot een temperatuurstijging van 3,5 tot 4
graden aan het eind van de
eeuw, terwijl toevoeging van de voorwaardelijke
toezeggingen leidt tot een temperatuurstijging van 2,5 tot 3 graden. De schaduwprijzen voor
broeikasgassen volgens Hoog zijn in het handboek als middenwaarde genomen en die voor
Laag als onderwaarde. Als bovenwaarde van de schaduwprijs wordt in het handboek ook de
schaduwprijs volgens hoog genomen, maar in deze notitie wordt daarvoor de schaduwprijs
genomen die hoort bij een scenario waarin de temperatuurstijging beperkt blijft tot twee
graden.
In Aalbers et al. (2016) is bepaald wat de efficiënte COz-prijzen voor deze scenario's zijn.
Het efficiënte COa-prijspad geeft voor elk jaar tot en met 2050 een C02-prljs die nodig is om
de cumulatieve reductie van C02-emisies in een bepaald scenario tegen de laagst mogelijke
kosten te realiseren (Aalbers et al. 2016: 8). Deze efficiënte prijzen wijken af van de prijzen
volgens de preventiekostenmethodiek, doordat ze niet alleen afhankelijk zijn van het doel
maar ook van de scenariocontext. In Hoog ontwikkelt de technologie zich bijvoorbeeld sneller
dan in Laag en is er meer internationale samenwerking. In het Handboek Milieuprijzen zijn
deze efficiënte prijzen voor broeikasgassen overgenomen voor de lage en de hoge waarde.
De middenwaarde is in het handboek gelijkgesteld aan de hoge waarde. Er zijn verder geen
milieuprijzen berekend voor scenario's met een temperatuurstijging van minder dan twee
graden.
Tabel BI Schaduwprijzen voor de emissie van stoffen naar lucht (in euro 2015 per
kilogram)
Ondergrens

Middenwaarde

Bovengrens

Handboek
2010

Klimaat (broeikasgassen)
Koolstofdioxide

CO2

0;014

0,057

0,093

0,028

Methaan

CH4

0,45

1,75

2,88

0,70

Distikstofoxide

N2O

3,75

15,00

24,70

8,34

Fluorkool waterstoffen

HFK

0,014

0,057

0,093

0,028

Perfluorkoolwaterstoffen

PFK

0,014

0,057

0,093

0,028

Zwavelhexafluoride

SF6

333

1330

2191

638

Luchtverontreinigende stoffen met NEC-plafond
Zwaveloxiden

SO,

17,7

24,9

38,7

17,2

Stikstofoxiden

NOx

24,1

34,7

53,7

11,9

Ammoniak

NHa

19,7

30,5

48,8

31,1

NMVOS

NMVOS

1,61

2,10

3,15

2,84

Fijnstof

PM2,5-10

3,51

4,93

8,79

4,26

Fijnstof

PM2,5

56,8

79,5

122,0

72,5

Antimoon verbindingen

Sb

766

910

1190

155

Arseenverbindingen

As

703

1030

1230

908

Cadmiumverbindingen

Cd

798

1160

1830

142

Chroomverbindingen

Cr

0,152

0,531

1,02

37,5

Koperverbindingen

Cu

1,15

4,2

8,25

0,38

Kwikverbindingen

Hg

24800

34500

53600

12315

Zware metalen

Loodverbindingen

Pb

3970

5910

6600

457

Nikkelverbindingen

Ni

75

133

225

6,01

Seleenverbindingen

Se

65,1

90,2

140,1

18,9

Zinkverbindingen

Zn

2,25

11,8

31,6

11,4
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Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Benzo(a)Pyreen

8,36

11.4

17,7

1,12

Benzo(b)Fluorantheen

1,67

2,28

3,52

0,224

Benzo(k)Fluorantheen

1,30

1,77

2,74

0,174

Indeno (l,2,3-c,d)Pyreen

4,56

6,24

9,64

0,613

Fluorantheen

0,299

0,418

0,650

0,0437

Anthraceen

0,0564

0,0776

0,120

0,0082

1,13

I,54

2,38

0,189

134

436

674

234

24,1

93,1

153,2

50,6
4,10

Naftaleen
Chloorfluorkoolstoffen
Chloorfluorkoolstoffen
Hydrochloorfluorkoolstoffen

CFK's
HCFK's

Overige milieuschadelijke stoffen naar lucht

4,94

12.7

14.6

Acrylonitril

10,0

13.7

21,1

Benzeen

0,804

1,06

1.6

0,131

0,18

0,279

49000000

67100000

104000000

1,1,1-Trichloorethaan

Captan
Dioxinen

PCDD/PCDF

0,0271

0,109

0,212

Esfenvaleraat

29.6

119

232

Ethyleenoxide

1,58

2,16

3,34

Fenpropimorf

Epoxiconazool

0,272
56983676

0,233

8,11

II,1

17.1

Fluazifop-p-butyl

0,0027

0,0109

0,0212

Fluoriden anorganisch (als
HF)
Formaldehyde

41.6

57

88

6,1488

26,3

40.5

0,31

Glufoslnaat-ammonlum

19,3
5.7

7,81

12.1

Glyfosaat

0,349

0,478

0,739

Hexachloorbenzeen

142

195

302

Isoproturon

0,166

0,668

1,3

Koolstofmonoxide

0,0736

0,0958

0,152

Linuron

2,37

3.29

5,11

Metazachloor

0,0102

0,0411

0,0801

Methiocarb

1,20

1,80

2,86

Pentachloorfenol

6,87

9.4

14.5

Tetrachlooretheen

12,1

16,5

25.5

1,30

Tetrachloormethaan

985

1410

2135

211

Thiabendazool

0,357

0,501

0,782

Tolueen

1,86

2,44

3,66

Trichlooretheen

0,913

1,19

1,79

VInylchlorlde

2,41

3.30

5,09

Waterstofcyanide

16.7

23.4

36.6

CH20

HCB

0,0101

0,72
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Tabel B2 Schaduwprijzen voor de emissie van stoffen naar oppervlaktewater (in
euro 2015 per kilogram)
Ondergrens
__________________________________________________
Meststoffen

Middenwaarde

Bovengrens

Handboek
2010

3,11

3,11

3,11

1,28

P

0,47

1,90

3,71

1,99

Antimoon

Sb

13.7

42,9

103,0

24,9

Arseen

As

202

433

911

629

8,91

5,56

Stikstof
Fosfor

N

Zware metalen

Cadmium

Cd

5,25

6,57

Koper

Cu

1,43

5,95

12,00
5950

1073

Kwik

Hg

78.8

1980

Lood

Pb

0,962

5.85

16,00

9,44

5,97

12,00

3,77

Nikkel

Ni

I,48

Organotin (als tin)

Sn

0,013

0,056

0,116

0,038

Seleen

Se

33,6

49.1

77,7

450

Thallium

Tl

17,5

54.2

128

86,1

0,116

0,038

Tin

Sn

0,013

0,056

Vanadium

V

5,15

31,7

83,8

19,0

95,3

34,8

Zilver

Ag

II,2

42.6

Zink

Zn

0,168

I,14

2,96

1,80

0,0356

0,108

0,203

0,0892

0,0367

0,146

0,284

0,146

Benzo(a)Anthraceen

0,0000036

0,0000145

0,0000282

Benzo(a)Pyreen

0,280

0,466

0,770

Benzo(b)Fluorantheen

0,056

0,093

0,154

Benzo(ghi)Peryleen

0,043

0,119

Benzo(k)Fluorantheen

0,015

0,072
0,025

Chryseen

0,0022

0,0037

0,0061

Dibenzo(ah)anthraceen

200

274

423

Fenanthreen

0,042

0,169

0,329

Fluorantheen

1,68

5,22

9,84

Fluoreen

0,260

0,532

0,929

Indeno (l,2,3-c,d)Pyreen

37,3

51,1

79,1

Naftaleen

0,188

0,289

0,466

0,137

Pyreen

0,178

0,646

1,240

0,604

2,68

3,66

5,66

5,08

Alachloor

0,194

0,78

1,52

Aldrin

1650

2260

3490

3,30

II,0

20,9

Policyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Acenaftheen
Anthraceen

0,041

4,46

Overige milieuschadelijke stoffen
1,2-Dichloorethaan

Atrazine

199

4,00

15.6

39,7

17,5

Benzeen

0,06

0,08

0,12

0,02

Bisfenol A

0,38

0,90

1,63

Carbendazim

0,85

2.85

5,43

Chloorbenzenen

0,0776

0,124

0,203

316

440

684

Bariumverbindingen

Chloorfenvinfos
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Ba

0,0651

Cyaniden

1,85

Di(2-Ethylhexyl)Ftalaat

9,74

13,3

20,6

Dibutylftalaat

0,14

0,48

0,92

Dichloormethaan

1,78

2,44

3,77

Dieldrin

5540

7610

11800

4850000

6640000

10300000

3,36

8,15

14,70

Endosulfan

12,4

31,3

57,0

Endrin

841

1330

2160

Ethylbenzeen

0,0055

0,0129

0,0232

0,0088

Fenolen

0,00228

0,00449

0,00776

0,00254

Formaldehyde

0,84

1,15

1,78

0,24

Heptachloor

308

423

655

Hexabromocyclododecaan

0,00292

0,0118

0,0229

Hexachloorbenzeen

408

559

865

Hexachloorbutadieen

0,121

0,488

0,950

Hexachloorcyclohexaan

24,2

36,9

59,4

Irgarol

2,99

12,0

23,4

Isodrin

0,11

0,42

0,82

Dioxinen

PCDD/PCDF

Diuron

2,06

2,37

Mi rex
Nonylfenol/Ethoxylaten

6200

8480

13100

Np/Npe

0,250

1,01

1,96

Polychloorbifenyl

PCB

0,0019

0,00765

0,0149

Pentachloorfenol

2,15

8,66

16,90

0,844

4,33

13,3

1,01

Simazine

2,62

4,06

6,56

Tetrachiooretheen

7,45

10,2

15,8

2,11

Tolueen

0,0114

0,0182

0,0298

0,0069

Trichloorbenzenen

0,000262

0,001050

0,002050

Trichlooretheen

0,0100

0,0174

0,0292

Trichloormethaan
(chloroform)
Trifenyltinverbindingen

3,12

4,27

6,60

168

273

447

Trifluralin

13,0

18,4

28,8

Vinylchloride

0,73

1,00

1,54

Xylenen

0,0114

0,019

0,0314

0,87

0,36

0,008
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Tabel B3 Schaduwprijzen voor de emissie van stoffen naar bodem (in euro 2015
per kilogram)__________________
Ondergrens

Middenwaarde

Bovengrens

Handboek
2010

Meststoffen
Stikstof

N

0,227

0,227

0,227

Fosfor

P

0,025

0,101

0,196

0,101

Antimoonverbindingen

Sb

27,60

34,80

49,20

37,18

Arseenverbindingen

As

21,6

69,3

168

13,0

6.248

127

Zware metalen

Cadmiumverbindingen

Cd

24,3

2.039

Chroomverbindingen

Cr

0,0000539

0,000636

0,00176

Koperverbindingen

Cu

0,012

0,239

0,695

0,000006
0
0,0047

2.959

397

Kwikverbindingen

Hg

864

1.549

Loodverbindingen

Pb

0,11

14,20

43,60

0,13

Nikkelverbindingen

Ni

0,03

0,34

0,97

0,05

249

Seleenverbindingen

Se

117

161

Vanadiumverbindingen

V

2,95

5,23

9,84

1,87

Zinkverbindingen

Zn

0,0934

8,78

26.9

0,286
36,51

Policyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Anthraceen

0,0082

0,0116

0,0183

Benzo(a)Anthraceen

0,00000795

Benzo(a)Pyreen

0,0000019
7
68,4

93.6

0,0000155
0
145.0

Benzo(b)Fluorantheen

13,7

18.7

28.9

Benzo(ghi)Peryleen

3,73

5,11

7,91

Benzo(k)Fluorantheen

10,6

14,5

22,5

Chryseen

0,538

0,736

1,140

Fenanthreen

0,000154

0,000619

0,001200

Fluorantheen

0,0234

0,0412

0,0693

Indeno (l,2,3-c,d)Pyreen

37,3

51,1

79,1

Nafta leen

0,0434

0,0595

0,0920

Overige milieuschadelijke stoffen

7,67

9,14

12.0

Benzeen

0,12

0,16

0,25

Chloorbenzenen

0,0565

0,0777

0,120

0,01

0,02

0,04

751.000

1.030.000

1.590.000

Ethylbenzeen

0,00255

0,00350

0,00541

Fenol en Fenolaten

0,00350

0,00486

0,00756

Hexachloorbenzeen

248

339

525

Bariumverbindingen

Ba

Dibutylftalaat
Dioxinen

PCDD/PCD
F

Hexachloorcyclohexaan

1,84

2,56

3,99

Pentachloorfenol

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

Tolueen

0,00717

0,00981

0,0152

Trichloorbenzenen

0,00

0,00

0,00

Xylenen (Totaal)

0,00520

0,00712

0,0110

Polychloorbifenyl
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PCB

11,1

Appendix C
Milieuschade diverse
activiteiten
In deze appendix gaan we dieper in op de milieuschade bij de verschillende doelgroepen die
in de Emissieregistratie worden onderscheiden. Ook wordt steeds kort aangegeven hoe deze
(sub)doelgroepen zich verhouden tot de productgroepen in het rapport over de rol van
grondstoffen en materialen (zie Vollebergh et al. 2017) en de aldaar onderscheiden fasen
van het economisch proces (zie ook paragraaf 2.1).

C.l Milieuschade door de landbouw
Volgens onze berekening is de landbouw verantwoordelijk voor 6,5 miljard euro
milieuschade. Als rekening wordt gehouden met de extra klimaatschade, komt daar nog
ongeveer 1 miljard euro bij. Binnen de landbouw wordt verreweg de meeste milieuschade
veroorzaakt door de veeteelt. Waar bij de meeste andere activiteiten de emissie van NO* en
CO2 voor de meest milieuschade zorgen, is dat in de veeteelt vooral ammoniak, methaan en
lachgas. Deze milieuschade van de landbouw is overigens grotendeels niet meegenomen in
de berekeningen van Vollebergh et al. (2017) omdat daar geen aandacht is besteed aan de
rol van biomassa als grondstof voor voedsel en energie.
Figuur C.l

Monetaire milieuschade door landbouw, 2015

Stikstofoxiden (NO^)
Landbouwhuisdieren

Overige luchtverontreinigende
NEC-stoffen naar lucht
Overige stoffen naar lucht,
water en bodem

Energiegebruik

Koolstofdioxide (COp
Overige broeikasgassen
Kunstmestgebruik
Extra milieuschade bij hoge
inschatting klimaatschade
Overig

t
3456
miljard euro (prijspeil 2015)
Bron: Emisieregistratie en CE Delft 2017
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C.2 Milieuschade door de nijverheid
Op basis van de onderscheiden doelgroepen is het mogelijk de nijverheid onder te verdelen
in de basisindustrie en de verwerkende industrie. Het gaat dan om sectoren en producten die
in Vollebergh et al. (2017) zijn aangemerkt als de productiefase (fase 2). In totaal gaat het
hierom 3,75 miljard euro milieuschade in de basisindustrie in 2015 en een kleine 1 miljard
euro in de verwerkende industrie. Als rekening wordt gehouden met de extra klimaatschade,
komt daar nog een kleine 1,5 respectievelijk 300 miljoen euro bij. De verwerkende industrie
veroorzaakt duidelijk veel minder emissies, en daardoor milieuschade, dan de basisindustrie.
Figuur C.2

Monetaire milieuschade door basisindustrie, 2015

Stikstofoxiden (NO^^)

Raffinaderijen

Overige luchtverontreinigende
NEC-stoffen naar lucht

L

Basischemie

Overige stoffen naar lucht,
water en bodem
Basisiretaal |
Koolstofdioxide (CO^)
Overige broeikasgassen

Bouwmaterialen

Kunstmeststoffen

Extra milieuschade bij hoge
inschatting klimaatschade

Papier(waren) Q
.0

0.0

0,8

1,2

1,6

miljard euro (prijspeil 2015)
Bron: Emisieregistratie en CE Delft 2017

Binnen de basisindustrie (zie figuur C.2) veroorzaken de raffinaderijen de meeste schade, op
de voet gevolgd door de basischemie. Maar ook de basismetaal is nog goed voor 1 miljard
euro milieuschade, gevolgd door bouwmaterialen en kunstmeststoffen. Opvallend is verder
dat in deze sector wel degelijk de meeste schade wordt veroorzaakt door broeikasgassen en
veel minder schade door luchtverontreiniging.
Figuur C.3

Monetaire milieuschade door verwerkende industrie en bouw, 2015
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Bij de verwerkende industrie (zie figuur C.3) valt met name de voedings- en
genotmiddelenindustrie nog op, met een kostenpost van een kleine 0,5 miljard euro
milieuschade. De schade van de hele 'overige industrie' is beperkt. Deze bestaat onder meer
uit de textiel- en tapijtindustrie, de houtbewerkende industrie en de grafische industrie. Een
interessante categorie tot slot is de schade door productgebruik in de industrie. Deze heeft
nog een omvang van bijna 200 miljoen en komt voor het overgrote deel door HFK's en
NMVOS die vrijkomen bij koelen, vriezen en aircogebruik en verder vooral bij het gebruik van
hard isolatieschuim. De emissie door het gebruik van deze producten wordt in de
Emissieregistratie niet verder toegedeeld aan de verschillende industriële sectoren.

C.3 Milieuschade door de energiesector en overige
nutsbedrijven
In de Emissieregistratie is de energiesector samen met de overige nutsbedrijven een aparte
doelgroep. Daaronder valt de winning van aardgas en aardolie (fase 1 in Vollebergh et al.
2017), de opwekking van elektriciteit en de distributie van energie door de energiebedrijven
(fase 2 en 3) en afvalverwijdering (fase 4). Naast de energiebedrijven zijn er nog andere
bedrijven die voor nutsvoorzieningen zorgen. De Emissieregistratie onderscheidt hier drie
doelgroepen: afvalverwijdering, drinkwatervoorziening en riolerings- en
waterzuiveringsinstallaties.
In totaal veroorzaken deze doelgroepen een kleine 5 miljard euro milieuschade en daar komt
nog 2,25 miljard euro bij als rekening wordt gehouden met de extra klimaatschade (zie
figuur C.4). De reden dat deze schade zo gevoelig is voor de milieuprijs van broeikasgassen,
is dat met name klimaatschade dominant is bij de opwekking van elektriciteit. Dit hangt
samen met de hoge koolstofintensiteit daarvan in Nederland.
Figuur C.4

Monetaire milieuschade door energie, water en afval, 2015
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Deze berekeningen bevestigen overigens de bevindingen uit Vollebergh et al. (2017) over
het relatieve belang van de verschillende fasen in de grondstof- en materiaalketen, namelijk
dat fase 2 dominant is bij het veroorzaken van milieuschade. Immers, de schade van olie- en
gaswinning is hier eveneens betrekkelijk klein en ook de afvalverwijdering gaat weliswaar
nog gepaard met de nodige milieuschade, namelijk zo'n 600 miljoen euro, maar deze is
inderdaad beperkt vergeleken met de schade veroorzaakt in fase 2 en de moeilijk aan fase 2
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of 3 toe te rekenen schade door de opwekking van elektriciteit en door verkeer en vervoer
(zie hierna).

C.4 Milieuschade door verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer is de doelgroep met verreweg de grootste milieuschade. De totale schade
van deze doelgroep bedroeg in 2015 zo'n 12,25 miljard euro en daar komt nog ruim 1,5
miljard bij in het geval van de tweegradendoelstelling (zie figuur C5). Deze toename is
betrekkelijk gering omdat de milieuschade door verkeer en vervoer wordt gedomineerd door
de schade als gevolg van luchtverontreinigende stoffen.
Figuur C.5

Monetaire milieuschade door verkeer en vervoer, 2015
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Figuur C.5 maakt duidelijk dat vooral het wegverkeer en de zeescheepvaart verantwoordelijk
zijn voor de milieuschade; beide zijn goed voor een kleine 5 miljard aan schade. Met name
de schade door de zeescheepvaart valt hoog uit. Dat is mede het gevolg van de beperkte
regulering van deze sector en van de stikstofoxiden (zie ook paragraaf 4.4). De milieuschade
door de luchtvaart is juist weer relatief gering omdat in onze berekening - conform de
aanpak in de Emissieregistratie - alleen de start- en landingscycli (LTO) worden
meegenomen. Emissies die boven de 3.000 voet plaatsvinden, worden niet meegenomen,
ook al vinden die binnen Nederland en het Nederlandse continentaal plat plaats.^2 Verder is
er nog milieuschade door het gebruik van smeermiddelen in het verkeer, die niet is
toegekend aan één van de vervoersmodaliteiten. Die schade is ongeveer 2,5 miljoen euro en
volledig het gevolg van C02-emissies.
Een verdere opsplitsing van de milieuschade door het wegverkeer (zie figuur C.6) maakt
duidelijk dat met name personenauto's en zware bedrijfsvoertuigen (vrachtauto's en
bestelauto's) verantwoorde'ijk zijn voor bijna alle schade door het wegverkeer. Doordat
verreweg de meeste bedrijfsvoertuigen diesel verbruiken, is de schade door
luchtverontreiniging relatief extra groot.

22 Zoals eerder aangegeven, wijken de luchtvaartemissies volgens IPCC hiervan af. Voor de IPCC-berekening
worden alleen de emissies voor binnenlandse vluchten aan Nederland toegekend.
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Figuur C.6

Monetaire milieuschade door wegverkeer, 2015
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C.5 Milieuschade door de dienstensector en consumenten
Tot slot resteren nog twee doelgroepen, namelijk de dienstensector, die bij de
Emissieregistratie 'Handel, Diensten en Overheid' wordt genoemd, en de consumenten. Beide
sectoren zijn eerder in Vollebergh et al. (2017) niet meegenomen in de berekeningen omdat
in deze doelgroepen slechts sprake is van een indirecte relatie met de productie van
grondstoffen en materialen. In feite gaat het voor beide doelgroepen om fase 3, dat wil
zeggen de fase waarin eindproducten worden 'geconsumeerd'.
Figuur C.7

Monetaire milieuschade door consumenten en diensten, 2015
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In totaal gaat het hier om ruim 2,25 miljard euro schade, waar nog een kleine 1 miljard
bijkomt als rekening wordt gehouden met de tweegradendoelstelling (zie figuur C.7). Het
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grootste deel van de milieuschade is het gevolg van energieverbruik voor ruimteverwarming
en warm watergebruik. Met name de verbranding van aardgas voor dit doel zorgt voor het
aanzienlijke aandeel broeikasgassen in beide sectoren. Dit gebruik wordt ook wel aangeduid
als het gebruik door de gebouwde omgeving. Merk op dat in deze berekening geen schade
wordt toegerekend als gevolg van de opwekking van elektriciteit dan wel verkeer en vervoer.
Behalve milieuschade verbonden aan energieverbruik veroorzaken deze doelgroepen ook
andere milieuschade. Vooral voor consumenten is de milieuschade door andere activiteiten
dan aardgasverbruik goed voor bijna 800 miljoen euro milieuschade. Met name ammoniak
(27 procent), het fijnere fijnstof (PM2,5: 26 procent), CO2 (17 procent), NOx (10 procent) en
NMVOS (9 procent) spelen een rol. Ammoniak wordt met name veroorzaakt door de afzet
van mest bij particulieren en op natuurterreinen (bijna de helft; ongeveer 20 procent van de
mest wordt afgezet op natuurterreinen) en mest van huisdieren (ongeveer 21 procent).
Daarnaast is veel van de schade het gevolg van open haarden (sfeerverwarming woning).
Het grootste deel van de NMVOS-emissies komt vrij bij het gebruik van producten die
oplosmiddelen bevatten.
De schade door de overige activiteiten van de dienstensector is voor ruim 70 procent het
gevolg van ammoniak en voor zo'n 25 procent door NMVOS. De ammoniakemissie wordt
weer voor zo'n 85 procent veroorzaakt door paarden en pony's die in het bezit zijn van
particulieren en waarvan de emissie - en dus ook de milieuschade - wordt toegekend aan de
dienstensector. De overige 15 procent is het gevolg van het gebruik van
schoonmaakmiddelen. Van de NMVOS-schade wordt ongeveer 40 procent veroorzaakt door
op- en overslag terwijl de rest kan worden toegeschreven aan diverse activiteiten, zoals
schoonmaak en onderhoud.

Ongeveer 14 procent is het gevolg van het gebruik van verven en lakken bij autoreparaties, 13 procent door
het gebruik van schoonmaakmiddelen, bijna 12 procent door andere producten met oplosmiddelen, 7 procent
bij autotanks van benzinestations (verdrijvingsverliezen), en ongeveer 5 procent in de groothandel van
brandstoffen en 8 procent door ander productgebruik in de dienstensector.
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In vervolg op gesprekken in de afgelopen weken met medewerkers van uw
instituut en van het RIVM en de WUR willen we u en de andere instituten het
volgende verzoeken.

Uw kenmerk
Bijlage(n)

Het kabinet heeft in april 2020 de structurele aanpak stikstof gepresenteerd,
hiermee wordt een belangrijke stap in het stikstofvraagstuk gezet, maar er zullen
stevige aanvullende stappen nodig zijn om te komen tot realisatie van de condities
voor VHR-doelbereik (Vogel- en Habitatrichtlijn). Aanvullend op de stikstofaanpak,
zal Nederland de komende jaren ook forse stappen moeten zetten op onder
andere de terreinen van waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water, KRW) en klimaatdoelstellingen (EU Green Deal). Dit zijn internationale verplichtingen waar de
komende jaren invulling aan moet worden gegeven en waarbij er, afhankelijk van
te maken keuzes, in meer of mindere mate samenhang is in te nemen
maatregelen en de effecten daarvan.
Verzoek
Om invulling te geven aan de vraag van het kabinet verzoekt het ministerie van
LNV, samen met DGS en het ministerie van Financiën een aantal rapportages
nader uit te werken. Het PBL wordt gevraagd, om in samenwerking met het RIVM
en de WUR twee varianten van een toekomstige stikstofaanpak, waarin een
I mitatieve lijst aan maatregelen is opgenomen, nader te kwantificeren en te
duiden en waar dat niet mogelijk is deze kwalitatief uit te werken.
Daarbij gaat het om een variant die primair gericht is op stikstofreductie en een
integrale variant, waarbij ook de samenhang met andere opgaves, in het
bijzonder die voor klimaat en water in beeld wordt gebracht en die daarmee
breder van opzet en scope is.
Het RIVM wordt tevens verzocht om een richtinggevende verkenning te doen naar
een ruimtelijke verdeling van de emissiereductieopgave ten behoeve van een
praktische toepassing van de ABCD-zonering voor stikstofreductie rekening
houdend met andere omgevingsfactoren en milieunormen.
Daarnaast wordt de WUR gevraagd om de betekenis van een integrale
gebiedsgerichte aanpak nader in beeld te brengen aan de hand van een aantal
voorbeeldgebieden.
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Met de drie kennisinstellingen is afgesproken dat er, gegeven de beperkt
beschikbare tijd, drie separate rapportages worden opgeleverd. In de duiding en
toelichting binnen de drie trajecten zal zoveel mogelijk de consistentie tussen
afzonderlijke trajecten en hun producten geborgd worden.

Ons kenmerk
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Ten aanzien van alle rapportages geldt dat deze door te rekenen varianten
geenszins vooruit lopen op eventuele besluitvorming en alleen opgesteld zijn om
mogelijke effecten en verbanden nader in kaart te brengen.
Hoofdlijnen van opzet en werkwijze
In samenspraak tussen LNV, DGS en het ministerie van Financiën en de
kennisinstellingen worden de volgende werkwijze en producten voorzien:
Voor het Planbureau voor de Leefomgeving:
•

•

•

•

•

Het kabinet heeft verzocht om de samenhang tussen de verschillende
genoemde opgaven langs twee hoofdlijnen kwantitatief en kwalitatief nader te
duiden. Een variant waarbij met een integrale aanpak naast stikstof ook actief
gestuurd wordt op (deel)realisatie van andere opgaves, in het bijzonder
waterkwaliteit en klimaat en een variant waarbij de aanpak primair gericht is
op reductie van stikstof-emissies en -depositie. In de integrale variant is ook
een aantal maatregelen opgenomen die gericht zijn op het duurzaam bieden
van perspectief voor betrokken partijen in met name de landbouwsector.
Doel van de duidingen van de genoemde varianten is om een beeld te krijgen
van het effectbereik op diverse relevante indicatoren (zie verderop), waaronder
realisatie van stikstofgevoelige N2000-gebieden onder de KDW, reductie in
broeikasgasemissies, de waterkwaliteit en de kosten (waarbij wel geldt dat de
doorrekening en duiding plaatsvindt op van tevoren vastgestelde budgetten).
Het ministerie van LNV, FIN en DGS hebben bij het PBL twee varianten
aangeleverd in de vorm van twee beleidspakketten die nader geïnstrumenteerd
zijn. De instrumentering is vastgelegd in een door PBL aangeleverd format en
op 19 juli aangeleverd bij de betrokken kennisinstellingen.
Het PBL rekent, in samenwerking met andere kennisinstellingen, op basis van
de maatregelen/budgetten zoals die opgenomen zijn in de beleidspakketten en
waar nodig aanvullend toegelicht, de volgende indicatoren uit:
o De emissiereductie van ammoniak ten opzichte van het basispad
o De emissiereductie van de broeikasgassen ten opzichte van het basispad
o De mogelijke krimp van de veestapel voor melkvee, varkens en pluimvee
als gevolg van de maatregelen ten opzichte van het basispad
o Het areaal stikstofgevoelige natuur onder de kritische depositiewaarde
(KDW)
o De verandering van de biodiversiteit van landnatuur ten opzichte van het
basispad
o Het areaal opkoop landbouwgrond voor extensieve natuur dan wel voor
nieuwe natuur
o De effecten op de waterkwaliteit (met het oog op de verplichtingen uit de
Kaderrichtlijn Water) zullen in beginsel kwalitatief worden geduid.
In deze doorrekening wordt rekening gehouden met verschillende opkoop
regelingen (vrijwillig, minnelijke schikking en onteigening). De berekeningen
zijn echter niet regionaal gedifferentieerd.
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•

•

•

Gegeven de beperkte capaciteit bij het PBL in de periode en het tijdsbestek
waarbinnen de opdracht afgerond dient te worden, zullen vooralsnog in deze
fase alleen maatregelen binnen het landbouw- en natuurdomein worden
gekwantificeerd en gekwalificeerd.
De verwachting is dat er nog een verzoek tot doorrekening van maatregelen in
de andere domeinen (waaronder industrie en mobiliteit) volgt om te komen tot
een completer beeld van mogelijke maatregelen en vervolgstappen in de
stikstofaanpak.
Het PBL bewaakt voor wat betreft de doorrekening van de twee varianten de
samenhang met de werkzaamheden en producten van het RIVM en WUR. Het
PBL levert een eigenstandige rapportage van haar resultaten.
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Het basispad wordt gevormd door de KEV2020-ramingen.
Voor het RIVM:
•

•

Ten behoeve van de duiding van de hierboven omschreven opdracht tot
uitwerking en duiding van twee varianten, rekent het RIVM de emissiecijfers
van het PBL ruimtelijk door naar depositiecijfers.
Het RIVM is gevraagd om op basis van een aantal scenario's in kaart te
brengen hoe de stikstofreductieopgave eruit ziet als deze gedifferentieerd
wordt op basis van zonering. Met de zonering kan direct de relatie worden
gelegd met de andere (ruimtelijke) opgaves zoals bodemgesteldheid om te
komen tot een integrale aanpak Deze zonering vindt in beginsel plaats op een
zonering die eerder door het ministerie van LNV is uitgewerkt (de zogenaamde
ABCD-kaart). Met RIVM zal worden besproken of eventuele aanpassingen
hiervan wenselijk zijn. Mocht dit zo zijn, dan zal RIVM worden gevraagd dit te
onderbouwen en in beeld te brengen. Op basis van deze zoneringskaart wordt
inzichtelijk gemaakt hoe de opgave regionaal verschillend uit kan pakken als
bijvoorbeeld nadrukkelijk samenhang met de klimaatopgave wordt gezocht. De
scenario's zullen in samenwerking met LNV, FIN en DGS bepaald worden.

•

Als product komen er daarnaast tabellen en beschrijvingen (toelichting
betekenis van gehanteerde uitgangspunten en de verdeling en indicatie van de
opgave per diersector (melkvee, rundvee, pluimvee, varkens) als resultante
van de uitgangspunten). Op deze manier geven ze een beeld en indicatief
inzicht bij wat het effect van zonering is, zodat in gesprek met LNV keuzes
gemaakt kunnen worden voor het doorrekenen (al dan niet t.o.v. KDW) van de
scenario's,
• Met deze doorgerekende scenario's formuleert RIVM aanbevelingen voor nader
te bepalen leidende principes bij het bepalen van zonering van
stikstofemissiereductiedoelstellingen, ook in de vorm van stikstofplafonds. Als
eindresultaat komt er (mogelijk) ook een kwalitatieve beschouwing voor het
integraal doelbereik met het beschikbaar instrumentarium.
• In samenspraak met het RIVM wordt bezien op welke wijze een aantal
kaartbeelden met toelichting gemaakt kan worden waarmee de uitstoot van
stikstofoxiden door bronnen uit de industriële en mobiliteitssector inzichtelijk
worden gemaakt. Deze worden voorzien van een (kwalitatieve) duiding.
• Het RIVM levert een eigenstandige rapportage van haar resultaten.
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Voor Wageningen Universiteit en Research:
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•

Met de PBL en RIVM modellen is het niet mogelijk een goed beeld te vormen
van de effecten van een gebiedsgerichte benadering en hoe de verschillen per
gebied kunnen leiden tot heel verschillende keuzes om te komen tot de
gewenste terugdringing van stikstof-deposities en gelijktijdige terugdringing
van COj-eq en verbetering waterkwaliteit (KRW). De WUR is daarom gevraagd
om de betekenis van een integrale gebiedsgerichte aanpak nader in beeld te
brengen, aan de hand van voor twee of drie geografische gebieden. Dit houdt
in dat aan de hand van het werk van het RIVM en PBL concreet wordt gemaakt
wat dat betekent voor een dergelijk gebied, op ecologisch (emissies, natuur
etc.), ruimteiijk én sociaaleconomisch vlak.
• Men zoekt hierbij aansluiting bij de opdracht perspectief landbouw aan de WUR
(Scholten) en streeft naar consistentie.
• De gebieden worden in onderling overleg gekozen op basis van gevarieerde
typoiogie en van waar reeds nu of op korte termijn data/gegevens over bekend
zijn bij de WUR. De gebieden worden in de rapportage niet "herkenbaar"
opgevoerd, het gaat tenslotte slechts om voorbeelden.
• De WUR levert daarnaast in tabelvorm met teksttoelichting hoe maatregelen
scoren op de diverse dossiers (ammoniak, nitraat, KRW, stikstof, klimaat; dus
ook hoe maatregelen in andere dossiers op ammoniak scoren) in kansen en
bedreigingen noemen. Dit gebeurt op basis van expertkennis door
onderzoekers van plant, dier en omgeving. Daarbij wordt inzicht gegeven op,
liefst kwantitatieve, maar vaak, omdat niet anders mogeiijk is, kwalitatieve
wijze, in afwentelingen van de stikstofaanpak ,maar vooral ook van de
meerwaarde van de integrale aanpak (inzet op stikstof, klimaat, water en
andere maatregelen in een gebiedsgerichte aanpak), kansen op andere
thema's zoals emissies C02, lachgas, methaan, fijn stof, stikstof, fosfaat en
nitraat i.r.t. mest, waterkwaliteit (grondwater en oppervlakte), koolstof
vastlegging, en vooral sociaaleconomische effecten. Bovenstaande voor zover
niet reeds in beeld gebracht zijn door het PBL en het RIVM, eventueel op
verzoek van hen, met name op het gebied van vee-emissies. Een en ander dan
ook in nauw overleg met die partijen.
• Het WEcR levert met inbreng van andere WUR-instellingen, kennis aan o.a. het
PBL over de kosten van de technische maatregelen en de duiding van de
(kosten)effectiviteit.
• De WUR levert een eigenstandige rapportage van haar resultaten.
Prioritering
Een prioriteitstelling voor dit verzoek analyses vervoigstappen stikstofaanpak
brengt met zich mee dat het project "kwartiermaken van natuur- en stikstofmonitoring", zoals aangegeven door het PBL een vertraging van 2 maanden zal
oplopen. Voor de oplevering van het plan voor het kwartier maken geven we u (en
de WUR) daarom extra tijd tot 22 november 2021.
Financiering
De financiering van de beoogde inzet van de instituten vindt als volgt plaats.
De inzet van het Planbureau vergt geen additionele financiering, zoals bevestigd in
een mail dd. 22 juli door de heer Tiktak van het PBL. Het RIVM kan de werkzaam
heden verrichten binnen de financiële ruimte van het project 36.8C "advisering
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stikstof". De werkzaamheden door de WUR zullen via de Kennisdesk beleid
worden gefinancierd. LNV zal de daarvoor benodigde stappen zetten en dat
separaat afhandelen.

Ons kenmerk
DGA/ 21196842

Fasering van het verzoek
Fase 1 - informatie werkwijze
In deze fase krijgt LNV, FIN en DGS een plan van aanpak met beoogde
indicatoren, info over het basispad en het format voor het aan te leveren
beleidspakket en onderliggende maatregelen.
Fase 2 - interpretatiefase (19-23 iulil
In de tweede fase levert LNV, FIN en DGS op 19 juli het beleidspakket aan met
de onderliggende maatregelen in het format van de maatregeltabel. Vervolgens is
er één gesprek tussen PBL, WUR en RIVM en DG-S over de correcte interpretatie
van de maatregelen en wordt de maatregelentabel vastgesteld
Fase 3 - analvsefase (25 iuli - 13 auoustusl
In de derde fase vindt de analyse van het beleidspakket, zonering en gebieden
plaats. Analyseonderdelen worden afgestemd, met name vanwege
volgtijdelijkheid van modellen, indicatoruitkomsten, zonering en
gebiedsbeschrijvingen. Indien nodig zal er sprake zijn van afstemming tussen PBL
en de andere kennisinstellingen en LNV, FIN en DGS.
Fase 4 - conceptrapportage CIG - 20 auoustusl
In de vierde fase krijgt LNV, FIN en DGS het eerste concept van de uitkomsten
van de analyse. In deze fase is commentaar mogelijk op feitelijke onjuistheden
ten aanzien van het geanalyseerde beleidspakket, zonering, gebieden en
onderliggende maatregelen. Vanwege de krappe planning is er geen ruimte voor
analyse van nieuwe maatregelen. Op 18 augustus zal de conceptrapportage met
de opdrachtgever worden gedeeld.
Fase 5 - eindrapportage (22 - 27 auoustusl
In de vijfde fase wordt het commentaar uit fase 4 verwerkt en de
wetenschappelijke kwaliteitsprocedures doorlopen.
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Planning

Fas
e

Ons kenmerk
DGA/ 21196842

Datum

Planning

medio juli

Ministerie ontvangt informatie over aanpak, tijdpad,
indicatoren en informatie over wijze van aanleveren
maatregelen

19 juli

Deadline voor indienen totaalpakket te analyseren
maatregelen

21 juli
middag

Gesprek over interpretatie maatregelen

3

25 juli - 13
augustus

Analyse met kwantitatieve (geschakelde modellen) en
kwalitatieve methoden

4

18 augustus

Eerste concepttekst naar ministerie voor feitelijke check

20 augustus

Commentaar concept

27 augustus

eindversie

Op moment
van
publicatie
van kabinet

Publicatie (openbaar)

1

2

5

Er worden met de verschillende kennisinstellingen afspraken gemaakt voor
tussentijdse peilstokmomenten.
Contactpersoon
Contactpersonen voor dit verzoek zijn dhr. Niek Hazendonk van Directie Strategie,
<ennis en Innovatie, en dhr. Paul van Zijl, DG Stikstof, beiden ministerie van LNV.
Deze brief wordt in kopie aan het RIVM en de WUR toegezonden. Aan u en de
andere deelnemende partijen wordt verzocht aan te geven of uw de beschreven
werkzaamheden kunt oppakken en volgens de reeds afgesproken planning af kunt
'onden.

De Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit,
namens deze:

p'rsnCc. Beens
'Directeur-generaal Agro

Pagina 6 van 6

3

De maatregelenpakketten

in dit hoofdstuk beschrijven we eerst het huidige vastgestelde maatregelenpakket in de structurele
aanpak stikstof (paragraaf 3.1). Daarna gaan we kort in op de aanvullende pakketten aan maatrege
len die zijn opgesteld door de ministeries (paragraaf 3.2 en paragraaf 3.3). Ten slotte vergelijken we
op basis van de budgetten de voorgestelde maatregelenpakketten (paragraaf 3.4). De maatregelen
staan uitgeschreven in bijlage 1.

3.1 De structurele aanpak stikstof
Structurele aanpak stikstof: zowel stikstofbronmaatregelen als natuurmaatregelen
Het kabinet-Rutte III heeft in 2020 de structurele aanpak stikstof gepresenteerd (LNV 2020a). Dit
programma richt zich op het terugdringen van de stikstof uitstoot uit landbouw, verkeer en indu
strie enerzijds en het versterken en herstel van natuur anderzijds. Met het programma is tot en
met 2030 een totaalbudget van ongeveer 5 miljard euro gemoeid. Hiervan is 2 miljard euro be
stemd voor maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen en 3 miljard euro voor natuurversterking- en herstel. De doelstelling om de stikstofuitstoot en -depositie te verminderen is
ondersteunend aan en essentieel voor de bredere overkoepelende doelstelling om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren voor de natuurlijke habitats (habitattypen) en leefgebieden van
soorten in de Natura 2000-gebieden (LNV, 2020a). De stikstofbronmaatregelen in het pakket be
staan uit een combinatie van opkoopregelingen en technische maatregelen zoals stal-, voer- en
mestmaatregelen (zie PBL 2020d voor een overzicht). De natuurmaatregelen zijn of een versnelling
van de natuurherstelmaatregelen zoals afgesproken op basis van het Bestuursakkoord natuur en
het Natuurpact (zie hiervoor PBL 2017) of een aanvulling hierop op basis van het Programma Na
tuur (zie hiervoor Hinsberg et al. 2020). In dit laatste programma is er aandacht voor beheer, her
stel, versnelde natuurontwikkeling en anti-verdrogingsmaatregelen. Dit aanvullend pakket van
maatregelen is afgesproken maar moet nog op gebiedsniveau worden uitgewerkt.

3.2 Variant A
Stikstofuitstoot verminderen en extensiveren in gebieden waar dat voor het halen
van milieu- en natuurdoeien het meest effectief is
In variant A speelt de samenhang in de toekomstige ontwikkeling van de veestapel en van het land
gebruik een centrale rol. Met deze variant wordt beoogd om enerzijds de emissie van stikstof ver
der te reduceren dan de huidige Wet stikstofreductie en natuurverbetering voorstaat en anderzijds
het landbouwkundig grondgebruik te extensiveren op plaatsen waar dat voor de natuurkwaliteit en
het halen van andere milieudoelen noodzakelijk is. Variant A volgt daarbij een ruimtelijk spoor,
waarbij Nederland is ingedeeld in gebieden waarin de landbouw de ruimte krijgt om zich binnen
duurzame kaders verder te ontwikkelen (zogenoemde A-gebieden), gebieden waar het voor de
landbouw lastig is om aan milieueisen te voldoen (B-gebieden) en gebieden waar de landbouw
sterk moet extensiveren (C-gebieden). De B-gebieden liggen vooral in het zandgebied, de C-gebieden zijn buffers rondom Natura 2000-gebieden en veenweidegebieden (LNV 2021a).
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Om de stikstofuitstoot te verminderen, wordt tot en met 2030 een budget van 8 miljard euro be
schikbaar gesteld voor gerichte opkoop van fosfaat- en dierrechten en stallen in bovengenoemde
C-gebieden. Het uitgangspunt is dat met het additionele budget melkveehouderijen worden opge
kocht. Van het totaalbudget wordt twee derde besteed aan gerichte opkoop via minnelijke schik
king. Boeren krijgen dan 100 procent vergoeding voor zowel fosfaat- en dierrechten als voor
opstallen. Dit betekent ook dat de 65 procent vergoeding in eerdere vrijwillige opkoopregelingen is
vervangen door deze 100 procent. Het overige derde deel van het budget is voor onteigening'^. In
de begroting is er in variant A rekening mee gehouden dat boeren dan gemiddeld 130 procent ver
goeding krijgen. Dit wordt gecombineerd met een budget van 9 miljard euro om grond op te kopen
en vervolgens af te waarderen onder voorwaarde van extensief landbouwkundig gebruik. In deze
variant wordt vooral melkvee opgekocht. Ook worden subsidies en aanvullende financiering voor
het agrarisch natuur- en landschapsbeheer beschikbaar gesteld. Daarmee moet in 2030 op mini
maal 50 procent van het agrarisch areaal natuurinclusieve kringlooplandbouw op niveau 2 plaats
vinden (LNV 2021b)^
Om de stikstofuitstoot terug te dringen, zet variant A verder in op technische maatregelen, waar
van de uitrol van integraal emissiearme stallen de belangrijkste post is. Voor deze maatregel is 1,5
miljard euro begroot. Ook worden in variant A middelen begroot voor innovatie en flankerend be
leid om de omslag mogelijk te maken. Variant A ambieert, in lijn met de contouren van het toekom
stig mestbeleid (LNV 2020c), een omslag naar volledig grondgebonden melkveehouderij maar
beschrijft niet precies hoe deze omslag moet worden bewerkstelligd. Voor de overige veehouderij
sectoren wordt mestverwerking verplicht. Het pakket bevat ten slotte een aanzienlijke post van on
dersteunende maatregelen, zoals kennisontwikkeling, pilots, monitoring en digitalisering. Variant A
omvat evenwel geen natuurmaatregelen bovenop de al ingezette maatregelen in de structurele
aanpak stikstof. Het totaal begroot budget voor de periode 2022 - 2030 bedraagt ruim 30 miljard
euro. Dit bedrag is inclusief de begroting van de structurele aanpak stikstof van 5 miljard euro.

3.3 Variant B
Stikstofreductie en doelsturing
De kern van variant B is om de uitstoot van stikstof sneller te reduceren dan de huidige Wet stik
stofreductie en natuurverbetering voorstaat. De wettelijk vastgestelde doelstelling voor 2035, 74
procent van de stikstofgevoelige natuur onder de kritische depositiewaarden, moet in variant B al
in 2030 behaald zijn. Daarnaast moet een extra reductie van stikstofdepositie gerealiseerd worden
om voor minimaal 40 mol stikstof per hectare extra ontwikkelruimte voor economische activiteiten
te creëren. Om deze doelen te realiseren is een bedrag beschikbaar van ruim 14 miljard euro en

In de aangeleverde maatregelvarianten wordt uitgegaan van het onteigeningsinstrument. Er zijn ook
andere verplichtende of dwingende instrumenten mogelijk. Een juridische analyse van deze instrumen
ten valt buiten het bereik van deze quickscan.
^ Erisman et al. (2017) hebben niveaus beschreven voor de mate waarin een bedrijf uitvoering geeft aan
natuurinclusieve landbouw. Bij niveau 2 gaat het om bedrijven die een stap gezet hebben naargrondgebondenheid. Daarnaast is er meer ruimte voor natuurlijk gedrag van dieren, beheer van landschaps
elementen en beheer ten behoeve van specifieke soorten.
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introduceert deze variant doelsturing en een bijbehorende stikstofheffing. Dit bedrag is inclusief
het budget van de structurele aanpak stikstof van 5 miljard euro.
Het beleidspakket bestaat uit twee sporen. Het eerste spoor is erop gericht om ruim 30 procent
van de veestapel (melkvee, varkens en kippen) op te kopen. Voor vrijwillige opkoopregelingen
wordt 2,3 miljard euro beschikbaar gesteld, voor gerichte opkoopregelingen via minnelijke schik
king 2,9 miljard euro en voor gerichte opkoopregelingen via onteigening 3,8 miljard euro. Bij vrijwil
lige beëindiging is de subsidieregeling conform eerdere regelingen: 65 procent vergoeding voor
stallen en 100 procent vergoeding voor fosfaat- en dierrechten. Bij opkoop via minnelijke schikking
bedraagt de vergoeding 100 procent en bij onteigening gemiddeld 130 procent. Onteigening vindt
plaats bij bedrijven die worden geclassificeerd als piekbelaster op Natura 2000-gebieden. De op
koop beperkt zich tot stallen en dier- en fosfaatrechten, grond wordt niet opgekocht.
Via het tweede spoor worden (regionale) ammoniakemissieplafonds aan de landbouw opgelegd die
passen bij de 'restopgave' na het opkopen om de hiervoor geformuleerde stikstofreductiedoelstelling te halen. Per 2025 wordt deze doelsturing ingevoerd. Een heffing op de uitstoot van ammoniak
en eventueel methaan moet boeren bewegen om hun uitstoot daadwerkelijk te verminderen. Be
drijven mogen zelf bepalen of en hoe zij hun emissies uit stallen en mestopslagen willen terugdrin
gen. Daarnaast worden de aanwendingsemissies van mest teruggedrongen door de
stikstofgebruiksnormen aan te scherpen. Daarbij gaat het om de totale stikstofgebruiksnorm (dus
om alle stikstofhoudende meststoffen) en de gebruiksnorm voor dierlijke mest. In variant B wordt
de derogatie afgeschaft.
Variant B bevat geen natuurmaatregelen bovenop de al ingezette maatregelen in de structurele
aanpak stikstof. Wel krijgt in deze variant het Rijk een rol als coördinator bij de opkoop van vrijge
komen grond door provincies en gemeenten. Het achterliggende doel is te voorkomen dat de krimp
van de veestapel zal leiden tot grote zones braakliggend terrein of doorverkoop van gronden voor
'ongewenst'® landgebruik. Hoeveel grond precies beschikbaar moet komen voor natuur, woning
bouw en energie, is echter niet uitgewerkt. Het maatregelenpakket kent geen overige maatregelen.

3.4 Budgetten
Grote verschillen in de verdeling van budgetten over de verschillende maatregelen
De pakketten verschillen sterk in het totaalbudget aan overheidsgeld dat beschikbaar gesteld
wordt (figuur 3.1). Dit wordt met name veroorzaakt doordat variant B naast opkoopregelingen in
zet op doelsturing en heffingen, terwijl variant A naast opkoopregelingen inzet op stimulerende
maatregelen (opkoop van grond voor extensieve landbouw en subsidieregelingen). De pakketten
bevatten ook middelen voor herstel van natuur en opkoop van grond voor natuur, deze middelen
zijn overgenomen uit de structurele aanpak stikstof. Verder is in pakket A ten opzichte van de
structurele aanpak stikstof aanvullend budget vrijgemaakt voor technische maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen, in variant B is dat niet het geval. Van dit budget in variant A kan 1,28

° Wat hiermee bedoeld wordt, is niet nader omschreven.
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miljard euro naar verwachting niet worden uitgegeven (paragraaf 4.3). Daarnaast is in het aangele
verde budget van variant A circa 3 miljard gereserveerd voor onder andere kennis, innovatie en on
dersteunende maatregelen (categorie 'overig').

Figuur 3.1
Begrote uitgaven door overheid aan landbouw- en natuurmaatregelen, 2021-2030
(miljard euro)
8 Overig
w Agrarisch natuur- en
landschapsbeheer
■ Herstel van bestaande natuur
■ Opkoop grond en inrichting
voor natuur
Afwaarderen grond voor
extensieve landbouw
■ Opkoop dierrechten en stallen
■ Omschakelfonds kringloop- of
biologissche landbouw
■ Voer, mest en stalmaatregelen

Structurele aanpak
stikstof

Variant A

Variant B

De blauwgekleurde maatregelen zijn gericht op de aard van de landbouw, de oranjegekleurde maatrege
len zijn gericht op de omvang van de landbouw en de groene kleuren laten de budgetten voor natuur
maatregelen zien. De weergave van de uitgaven binnen variant A en variant B is inclusief de uitgaven
voor de structurele aanpak stikstof. De post "overig" bevat ondersteunende maatregelen zoals innovatie
en digitalisering. Deze maatregelen hebben geen direct effect op de beschouwde indicatoren, maar zijn
wel van belang voor de beoogde transitie.
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Bijlagen
Bijlage 1 Maatregelentabe
Bijlage 1.1 beleidsvariant A
De maatregelen in het pakket van variant A bestaan uit twee sporen. In het eerste spoor zitten
maatregelen die blijvers perspectief moeten bieden in de route naar verduurzaming. Het tweede
spoor bevat opkoopmaatregelen en maatregelen om grond financieel te herwaarderen ten be
hoeve van extensieve landbouw. Naast de onderstaande lijst met maatregelen, vormen de voorge
stelde maatregelen en begroting volgens de structurele stikstofaanpak (LNV 2020a), inclusief het
Programma Natuur, onderdeel van het maatregelenpakket. Het totaalbudget van variant A be
draagt cumulatief tot en met 2030 ruim 30 miljard euro, waarvan 5 miljard euro al begroot was in
de structurele stikstofaanpak.
Spoor 1: perspectief van blijvers - verder met ingezette route naar verduurzaming
In dit spoor zijn in variant A in totaal 98 maatregelen benoemd. Niet alle maatregelen hebben di
rect effect op de in dit rapport beschouwde indicatoren. Dit zijn bijvoorbeeld maatregelen op het
gebied van gewasbescherming, zoönosen en digitalisering. Er zijn ook maatregelen die nog onvol
doende geïnstrumenteerd zijn. Voorbeelden zijn de gebiedsgerichte aanpak waterkwaliteit en ver
plaatsing van bedrijven. Hieronder noemen we alleen de maatregelen die in dit rapport beschouwd
zijn.
•

Stimuleren van natuurinclusieve landbouw (3,7 miljard euro t/m 2030).
o

Vergoeden van werkzaamheden om groenblauwe dooradering aan te leggen en te be
heren met een focus op zones rond de Natura 2000-gebieden.

o

Uitbreiden van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer om zowel het aantal hecta
res als het aantal boeren dat meedoet te vergroten.

o

Transitieprogramma natuurinclusieve landbouw. Dit programma is bedoeld om boeren
te ondersteunen in de transitie naar een natuurinclusieve landbouw. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om ondersteuning in het formuleren van bedrijfsplannen, financiële rege
lingen voor investeringen en een faciliteit voor kennisoverdracht.

•

Innovatieve stalsystemen en managementmaatregelen (1,6 miljard euro t/m 2030).
o

Subsidies gericht op snelle uitrol van integraal emissiearme stallen.

o

Onderzoek gericht op de ontwikkeling van integraal emissiearme stallen en op de
overgang van middel- naar doelvoorschriften (inclusief onderzoek naar de monitoring
van emissies uit stallen).

o

Stimuleren van managementmaatregelen zoals weidegang, verdunning van mest op
zandgronden en het verlagen van het eiwitgehalte in veevoer.

•

Mestbeleid (0,23 miljard t/m 2030).
o

Stimuleren van de omslag naar een volledig grondgebonden melkvee- en rundveehou
derij. Uitgangspunt is om de mestproductie op het bedrijf in evenwicht te brengen met
de mestplaatsingsruimte op het bedrijf.
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o

Verplichte mestverwerking voor niet-grondgebonden bedrijven. Dit traject is mede af
hankelijk van de goedkeuring van hoogwaardige mestvervangers door de Europese
Unie.

Spoor 2: Opkoop van productierechten en opstallen alsmede financiële herwaarde
ring van grond
•

Opkoop van melkveehouderijen op de plekken waar dit integraal het meest oplevert voor de
doelen stikstofdepositie, klimaatmitigatie, biodiversiteit en KRW (8 miljard euro t/m 2030).
Twee derde van het budget is op basis van vrijwilligheid (minnelijke schikking) tegen een ver
goeding van 100 procent. Een derde van het budget is op basis van onteigening tegen een ver
goeding van gemiddeld 130 procent.

•

Financiële afwaardering van de bij opkoop vrijkomende grond met als doel de grond te be
stemmen voor extensieve landbouw (9 miljard euro).

Bijlage 1.2 Beleidsvariant B
Het beleidspakket in variant B bestaat uit twee sporen. Het eerste spoor is erop gericht om ruim 30
procent van de veestapel (melkvee, varkens en kippen) op te kopen. Via het tweede spoor worden
(regionale) ammoniakemissieplafonds aan de landbouw opgelegd die passen bij de 'restopgave' na
het opkopen. Dat betekent een stikstofreductiedoelstelling om de depositie in 2030 op 74 procent
van het stikstofgevoelige natuurareaal onder de KDW te brengen en voor minimaal 40 mol extra
ontwikkelruimte te creëren. Naast de onderstaande lijst met maatregelen, vormen de voorgestelde
maatregelen en begroting volgens de structurele stikstofaanpak (LNV 2020a), inclusief het Pro
gramma Natuur, onderdeel van het maatregelenpakket. Het totaalbudget van variant B bedraagt
cumulatief tot en met 2030 ruim 14 miljard euro, waarvan 5 miljard euro al begroot was in de
structurele stikstofaanpak.
Spoor 1: Opkoop van productierechten en opstallen
In variant B worden alleen stallen en productierechten opgekocht. De opkoop verloopt als volgt:
•

Vrijwillige opkoop waarbij de subsidieregeling overeenkomt met de Subsidieregeling beëindi
ging varkenshouderijlocaties en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. De ver
goeding voor opstallen bedraagt 65 procent, voor productierechten 100 procent. Het budget is
2,3 miljard euro.

•

Gerichte opkoop met een minnelijke verwerving waarbij voor zowel stallen als productierech
ten 100 procent vergoeding plaatsvindt. Het budget is 2,9 miljard euro.

•

Gerichte opkoop via onteigening of het intrekken van vergunningen van piekbelasters. De extra
gereserveerde vergoeding ten opzichte van gerichte opkoop met minnelijke schikking bedraagt
30 procent. Het budget is 3,8 miljard euro.

Spoor 2: Doelsturing via emissieplafonds
•

Voorbereiding doelsturing op bedrijfsniveau. Per 2025 moeten alle boeren een meetsysteem in
alle stallen geïnstalleerd hebben om de ammoniak- en methaanuitstoot te kunnen meten. Het
budget is 52 miljoen euro.

•

Een extra impuls geven aan de ontwikkeling van integraal emissiearme stalsystemen (80 mil
joen euro).
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•

Invoeren van een vlakke heffing op ammoniak en indien mogelijk op methaan per 2025. De
hoogte van de heffing is nog niet bepaald en zal worden afgestemd op de na krimp resterende
reductieopgave.

•

Verplichting om mest in de zomeropslag en in de mestkelder 1:1 te verdunnen (35 miljoen
euro).

•

Aanscherpen van de stikstofgebruiksnormen door verlaging van de totale hoeveel stikstof die
mag worden aangewend (via dierlijke mest dan wel kunstmest) en door verlaging van de aanwendingsnorm voor dierlijke mest inclusief het afschaffen van de derogatie. De precieze maat
voering wordt afgestemd op de reductie die nodig is om de stikstofdoelstellingen van het
pakket te realiseren.

•

Beperken van de vergunningverlening om te voorkomen dat opgekochte dier- en fosfaatrechten opnieuw worden uitgegeven. Hiertoe wordt op provinciaal niveau een maximum gesteld
aan het aantal dieren dat vergund mag worden.

•

Het coördineren door het Rijk van de opkoop van grond die vrijkomt na de opkoop van dier- en
fosfaatrechten.

Spoor 3: Ondersteunende maatregelen
Deze maatregelen hebben geen direct effect op de beschouwde indicatoren en zijn daarom in dit
apport niet beschouwd.
Missiegedreven kennis en innovatie (765 miljoen euro).
Randvoorwaardelijke maatregelen om duurzame pacht mogelijk te maken (42 miljoen euro).
Maatregelen gericht op duurzaam bodembeheer (146 miljoen euro).
Eiwitstrategie (73 miljoen euro).
Maatregelen gericht op innovatie op het boerenerf (134 miljoen euro).
Digitaliseringsvisie (229 miljoen euro).
Gewasbescherming (54 miljoen euro).
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Notitie Toestemmingverlening verdere aanpak stikstof
Ambtelijk concept V051021 t.b.v. bespreking partijen Versnellingsakkoord

Aanleiding en doelstelling:
Op verzoek van het Kabinet verkent het ministerie van LNV de mogelijkheden voor een
vervolgaanpak stikstof ten behoeve van toekomstige politieke besluitvorming. Met een integraal
pakket wordt een robuuste oplossing voor de stikstofproblematiek ontwikkeld - door het aan elkaar
verbinden van meerdere internationaal verplichtende opgaven (natuur, water en klimaat)
waarmee langjarige investeringszekerheid voor economische sectoren wordt geboden en waarmee
een flinke impuls aan andere maatschappelijke transities wordt gegeven. Ook moet het pakket de
landbouwsector ondersteunen bij het maken van de benodigde verduurzamingsslag. Deze aanpak
is (volgens het ministerie) eveneens de snelst denkbare route om toestemmingverlening te
vereenvoudigen en uit te breiden. Dit dient nog onafhankelijk te worden getoetst.
In mei jl. hebben maatschappelijke partijen in het Versnellingsakkoord^ een voorstel voor een
aanpak van de stikstofproblematlek tot 2030 vanuit een perspectief op de lange termijn
beschreven, waarin natuurdoelen worden gehaald conform de nationale en Europese verplichtingen
(Vogel- en Habitatrichtlijn) en waarin economische ontwikkeling en toestemmingverlening op korte
termijn op gang geholpen worden.
In deze notitie wordt een nadere duiding van het integrale pakket en het versnellingsakkoord op
een aantal gevraagde toestemmingverleningsaspecten gegeven. Alvorens in te gaan op deze
vragen wordt het juridisch kader voor toestemmingverlening geschetst.
Deze notitie is geschreven voor een overleg met de partijen van het Versnellingsakkoord en een
expertsessie met juridische experts/adviseurs.

Vraoen:
De te beantwoorden vragen zijn:
1. Welk juridisch kader geldt voor toestemmingverlening op grond van de Wet
natuurbescherming? Wat is hierin de rol van de Kritische depositiewaarde (KDW) en Vogel
en Habitatrichtlijn (VHR) (incl. verslechteringsverbod)?
2. Welke mogelijkheden bieden de huidige aanpak, het integrale pakket en de aanpak uit het
versnellingsakkoord voor toestemmingverlening?
3. Wanneer leidt het integrale pakket tot mogelijkheden voor toestemmingverlening?
4. Wat kan er in de tussenliggende periode, d.w.z. de periode tot aan de implementatie van
het integrale pakket (wel/niet stikstofbanken)?
5. Hoe kan toekomstige toestemmingverlening eruit zien?

Ad 1. Welk juridisch kader geldt voor toestemmingverlening op grond van de Wet
natuurbescherming? Wat is hierin de rol van de Kritische depositiewaarde (KDW) en Vogel- en
Habitatrichtlijn (VHR) (Incl. verslechteringsverbod)?
Internationale doelstellingen voor natuurkwaliteit liggen vast in de VHR. Voor onder meer
toestemmingverlening zijn met name de vereisten van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (Hrl)
relevant, zoals ook geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming. Dit artikel legt, kort gezegd,
aan de lidstaten de verplichting op om maatregelen te treffen om de instandhouding van
Natura 2000-gebieden te verzekeren. Het eerste lid van artikel 6 Hrl legt aan de lidstaten de
algemene verplichting op om maatregelen te treffen om de instandhouding van Natura 2000
gebieden te verzekeren. Op grond van het tweede lid van artikel 6 Hrl dienen de lidstaten passende
‘ "Een duurzaam evenwicht. Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie 2021 - 2030. Mei 2021. Dit voorstel is
opgesteld door Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW, MKB Nederland en Koninklijke
Bouwend Nederland en is raadpleegbaar via versnellinQsakkoord-stikstofemissiereductie-2021-2030-def.Ddf
fsamenvoorbiodiversiteit.nlï

maatregelen te treffen om achteruitgang van Natura 2000-gebieden en storende factoren die een
significant effect zouden kunnen hebben, te voorkomen (verslechteringsverbod). Er moet dus
verolicht worden toegewerkt naar een gunstige staat van instandhouding (iangere termijn) op
landelijk niveau, waaraan de instandhoudingsdoelsteliingen voor afzonderlijke Natura 2000gebieden moeten bijdragen (naast de bijdragen buiten het Natura 2000-netwerk). Daarnaast moet
ook voortdurend worden voorkomen dat verslechtering optreedt van (habitats en soorten in)
Natura 2000-gebieden. Hoewel in de systematiek van de Habitatrichtlijn geen termijn is verbonden
aan het uiteindelijk bereiken van instandhoudingsdoeistellingen op gebiedsniveau en de gunstige
staat van instandhouding op landelijk niveau (mits maar kan worden aangetoond dat die doelen
op termijn wel kunnen worden gehaald), is het borgen van behoud (voorkómen van verslechtering)
een absolute en voortdurende verplichting. Alhoewel gericht tot de lidstaten zijn deze bepaiingen
ook relevant in het kader van het toewerken naar een robuust systeem van toestemmingverlening,
zoals hierna wordt toegelicht.
Voor toestemmingverlening zijn met name het derde en vierde lid van de artikel 6 Hrl relevant.
Voor initiatiefnemers en bevoegde gezagen is relevant dat het juridische systeem van de
Haoitatrichtlijn ertoe verplicht dat piannen of projecten die afzonderlijk of in combinatie met andere
plannen of projecten significante negatieve gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied
passend worden beoordeeld, waarbij siechts toestemming voor het plan of project mag worden
gegeven indien de zekerheid is verkregen dat de natuuriijke kenmerken van het betrokken gebied
niet wordt aangetast. Voor projecten geldt dus dat in beginsel een voorafgaande, ook wel passende
beoordeling genaamd gemaakt moet worden voordat het bevoegd gezag een besluit neemt over
het al dan niet verlenen van toestemming voor dat project. Deze plicht tot het uitvoeren van een
voorafgaande beoordeling vloeit voort uit artikel 6, derde lid, Hrl. Bij deze beoordeling worden de
instandhoudingsdoeistellingen van het betrokken Natura 2000 gebied tot uitgangspunt genomen.
Gelet op overschrijding van de Kritische depositiewaarde (KDW)^ van stikstof op veel van de
Nederlandse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden wordt in rechte relatief snel aangenomen dat
de stikstofuitstoot van een project een significant negatief effect kan hebben.
Als algemene voorwaarde voor het inzetten van stikstofreducerende bronmaatregelen als
mitigerende maatregelen voor toestemmingverlening onder artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn
(Hrl) is vereist dat kan worden aangetoond dat die maatregelen niet nodig zijn om te voldoen aan
de verplichtingen om behoud en herstel te borgen (artikel 6, lid 1, Hrl en 6, lid 2, Hrl). Dat vergt
met name in gebieden waar de KDW nog wordt overschreden dat - per af te geven
natuurvergunning - moet worden gemotiveerd dat maatregelen niet nodig zijn voor behoud en dat
herstel met andere maatregelen in beeld blijft. Uit jurisprudentie volgt dat verwezen kan worden
naar een pakket van maatregelen of een programma dat in uitvoering is en dat gericht is op de
deling van stikstofdepositie en dat zo nodig vergezeld gaat van monitoring van de uitvoering en
effecten en dat voorziet in bijsturing of aanvulling indien nodig. De trend in jurisprudentie is dat
hier in toenemende mate kritisch naar de motivatie dat de maatregelen niet nodig zijn voor behoud
en herstel wordt gekeken: dit additionaliteitsvereiste wordt door rechters ook bij extern
Scideren tussen private partijen toegepast.
Ir Natura 2000-gebieden waar behoud mogelijk nog niet verzekerd blijkt en benodigde
maatregelen niet ingezet mogen worden voor nieuwe ontwikkelingen levert dit een blijvend groot
risico op rechtszaken op, waarin nieuw afgegeven vergunningen kunnen worden aangevochten,
maar ook bijvoorbeeld door belangenorganisaties kan worden verzocht om (onherroepelijke)
natuurvergunningen voor bestaande activiteiten in te trekken.

^ De kritische depositiewaarde (KDW) is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat
significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie.
De KDW is de belangrijkste ecologische graadmeter, maar daarnaast kunnen ook andere factoren ecologisch
relevant zijn, zoals de hydrologische toestand. Als de KDW op een Natura 2000-gebied wordt overschreden,
betekent dat niet dat vaststaat dat een aantasting van de kwaliteit van een habitattype plaatsvindt, maar wel
dat de mogelijkheid van een aantasting in de rede ligt. Omdat significante gevolgen van een nieuwe
(stikstofveroorzakende) activiteit (veelal) in dat geval niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, is een
natuurvergunning vereist. (Uit de jurisprudentie blijkt dat een toename toestemming niet altijd in de weg hoeft
te staan, namelijk in die gevallen dat door een ecologische beoordeling vast is komen te staan dat een toename
van stikstofdepositie als gevolg van de activiteit bij overschrijding van de KDW kan vergund worden als die
toename de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied niet zullen worden aangetast.)

Ad 2. Welke mogelijkheden bieden de bestaande aanpak, het integrale pakket en de aanpak uit het
versnellingsakkoord voor toestemmingveriening?
De huidige structurele aanpak
Met de structurele aanpak wordt ingezet op natuurherstel opdat geleidelijk ook meer ruimte
ontstaat voor economische ontwikkeling, De structurele aanpak voorziet in een omvangrijk pakket
aan natuur- en bronmaatregelen gericht op structurele reductie van de stikstofbelasting en op
herstel en verbetering van de natuurcondities in de Natura 2000-gebieden. Om die ambitie en
opgave voor stikstofreductie richting te geven, zijn er doelen in de vorm van wettelijk vastgelegde
resultaatsverplichtende omgevingswaarden geformuleerd voor 2025, 2030 en 2035: in 2025 dient
ten minste 40 procent van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden
onder de KDW te zijn gebracht, in 2030 is dat 50% en in 2035 74%. Hiermee wordt een robuust
aantal hectares onder de KDW gebracht en wordt ook substantiële stikstofreductie bereikt op
overige stikstofgevoelige hectares.
Door de structurele aanpak ontstaat ook beperkt ruimte voor economisch en maatschappelijk
relevante activiteiten. Naast het zicht op ontwikkelreserve bestaan voor toestemmingveriening
instrumenten zoals salderen, het stikstofregistratiesysteem (ofwel SSRS) en ADC-toets (artikel 6 lid
4, Hrl). Ook de per 1 juli. jl. van kracht zijnde bouwvrijstelling als onderdeel van de Wet
stikstofreductie en natuurverbetering en de structurele aanpak zorgt ervoor dat de bouwsector
meer mogelijkheden heeft voor ontwikkeling.^ De in de kamerbrief van 9 juli jl. geïntroduceerde
maximale rekenafstand van 25 kilometer voor het berekenen van stikstofneerslag voor alle
emissiebronnen leidt tot meer duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen
bij de beoordeling van een natuurvergunningaanvraag.'’
De structurele aanpak biedt met o.a. de op 1 juli 2021 in werking getreden Wet stikstofreductie en
natuurverbetering (Wsn) en het pakket aan maatregelen waartoe al eerder is besloten, het
fundament van de huidige stikstofaanpak. De stikstofproblematiek zal ook in de toekomst blijvend
aandacht vragen. De verschillende adviezen en verkenningen die de afgelopen maanden zijn
gepubliceerd laten deze noodzaak ook zien. De aangescherpte wettelijke doelstellingen in de Wsn
vragen om extra strikstofreductie om het doel voor 2035 te halen en wellicht snellere reductie voor
het legaliseren van meldingen en meldingsvrije activiteiten ten opzichte van de verwachte effecten
van de maatregelen in het pakket van 24 april 2020. Bovendien blijkt dat de implementatie van
bronmaatregelen, die op vrijwillige leest geschoeid zijn, in de praktijk lastig is, (vermoedelijk)
minder stikstofreductie oplevert dan verwacht en bovendien vertraging oploopt.
Gelet op het voor toestemmingveriening relevante onder 1. genoemde additionaliteitsverelste en
doordat de effecten van maatregelen en de (mogelijke) effecten als gevolg van de nieuwe
activiteiten lokaal bekeken moeten worden en per Natura 2000-gebied op hexagoonniveau® precies
gematchd moet worden, leidt de structurele aanpak alleen lokaal, beperkt tot mogelijkheden voor
extra toestemmingveriening. Om ervoor te zorgen dat vergunningverlening verder op gang komt is
extra inzet nodig.
Uit artikel 5.4 van de Wnb en de jurisprudentie volgt dat er een verplichting voor de overheid kan
ontstaan tot het intrekken van vergunningen indien dat noodzakelijk is in het licht van een
^ Met deze partiële vrijstelling van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof voor de bouwsector hoeft
een initiatiefnemer geen natuurvergunning meer aan te vragen voor het bouw- en sloop- een aanlegactiviteiten
voor het aspect stikstof voor de bouwfase voor activiteiten die vallen onder de reikwijdte van de partiële
vrijstelling.
'' Het kabinet heeft in de brief van 9 juli jl. op basis van het advies van het Adviescollege Meten en Berekenen
Stikstof, aangekondigd dat een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor het berekenen van
stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat gelden. Voor woningbouw,
landbouw en industrie/energie gelden nu geen afstandsgrenzen, terwijl voor infrastructurele projecten rekening
wordt gehouden met de stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg. Een vaste afstandsgrens voor alle
emissiebronnen leidt tot meer duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij de
beoordeling van een vergunningaanvraag.
Hexagonen zijn relevant als zij aangewezen stikstofgevoelige habitattypen en of leefgebieden bevatten. Om te
bepalen of een hexagoon (naderend) overbelast is wordt er gekeken naar de KDW van het betreffende
habitattype of leefgebied. De KDW is gedefinieerd als de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit
van een habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische
stikstofdepositie. Als meerdere habitattypen in een hexagoon voorkomen, wordt de strengste KDW maatgevend
hij de bepaling van (nadere) overbelasting. Bron: www.aerius.nl

dre gende verslechtering van een Natura 2000-gebied. Hoewel er nog geen intrekkingsverzoek in
rechte is toegewezen, worden er door belangenorganisaties op dit moment wel tientallen verzoeken
tot het intrekken van vergunningen en/of het opleggen van beperkingen in de stikstofuitstoot bij
bevoegd gezagen ingediend, niet alleen bij agrarische bedrijven maar ook bij industrie,
energiecentrales en luchthavens.
Ook hiermee wordt de noodzaak onderstreept van het zetten van aanvullende stappen.
Fundamentele en noodzakelijke keuzes
Het oplossen van het stikstofprobleem en het tegelijkertijd bieden van ontwikkelruimte voor
maatschappeiijke en economische ontwikkeiingen is een complex vraagstuk in tijd, financieel, in
juridische zin en vanwege de verwevenheid van verschiliende sectoren en met meerdere opgaven.
Uit voorgaande beschrijving van de structurele aanpak blijkt ook de noodzaak om de
stikstofaanpak verder te brengen, ook omwille van het op gang brengen van
toestemmingverlening. Hierna worden twee aanpakken beschreven, die (mede) tot doel hebben om
dat te bereiken.
Om de stikstofaanpak verder te brengen is het voigende, ios van de te kiezen aanpakken, echter
hoe dan ook nodig:
Stevige regie en afdwingbaarheid. De met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering reeds
ingezette gebiedsprocessen versterken met sturende landelijke regie en afdwingbaarheid. Deze
aanpak heeft als kernelementen: stevige (regionale) kaders en afrekenbare doelen voor
stikstofreductie (en ook voor bodem, water en klimaat) en duidelijkheid over wat er in de
toekomst in gebieden mogelijk is (bijvoorbeeld welke vorm van landbouw waar wel en niet
mogelijk is, maar ook bijvoorbeeld industrie of energieopwekking). Sterke sturing en
afdwingbaarheid komt effectiviteit van maatregelen ten goede en leidt zo ook in diverse
gebieden sneller tot stikstofruimte. Mogelijk wordt dat versterkt als met de integrale aanpak
zonering daaraan ten grondslag komt te liggen.
Rijksregie. Het Rijk neemt de regie en stelt doelen en geeft regio's/provincies de ruimte om
met betere/slimmere oplossingen te komen als die binnen de doelen en budget beter
aansluiten bij de regionale situatie.
Organisatie en capaciteit voor uitvoering en handhaving. Een hele stevige impuls in organisatie
en de benodigde capaciteit in de uitvoering en handhaving van de gebiedsprocessen. Zowel op
het niveau van Rijk, als door een versnelling van de provinciale gebiedsanalyses en
gebiedsplannen, inclusief de daarvoor noodzakelijke slagkracht om hier daadwerkelijk
uitvoering aan te geven.
Budget. Een ruimhartige beschikbaarheid van middelen, eventueel in de vorm van een fonds
vanwege de grootschalige en langjarige opgave die uitgevoerd moet kunnen worden. Met dit
fonds worden natuur(herstel)maatregelen geïntensiveerd, (verstrekkende) bronmaatregelen
genomen en de uitvoering van gebiedsprocessen, inclusief noodzakelijke ruimtelijke ingrepen
georganiseerd.
Hieronder wordt onder meer beschreven in welke mate deze elementen in de verschillende
aanpakken zijn terug te vinden.
Een integrale aanpak stikstof
Een integrale aanpak stikstof is een integrale gebiedsgerichte benadering, waarbij meerdere
internationaal verplichtende opgaven (natuur, wateren klimaat) met elkaar verbonden worden.
Het kabinet streeft hierbij naar synergie bij het nemen van (gebiedsgerichte) maatregelen ten
behoeve van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de vereisten voor waterkwaliteit (KRW) en
klimaatdoelstellingen (Klimaatakkoord, EU Green Deal). Deze (internationaal) verplichtende
opgaves vergen stevige aanvullende stappen bovenop de huidige stikstofaanpak. Met een integrale
benadering kan bovendien mede vorm worden gegeven aan nationaal maatschappelijk wenselijke
doelstellingen, waaronder meer woningbouw. Waar opportuun worden kansen op andere terreinen
benut, zoals luchtkwaliteit (Schone Lucht Akkoord), zoönose, fijnstof en geur, met inachtneming
van de daarvoor geldende doelen en verplichtingen. Binnen deze vier opgaven (VHR, stikstof,
kl maat en KRW) is voor stikstof de urgentie het hoogst. Stikstof vormt dan ook het
startpunt/aanleiding waarbij in eerste instantie integraal de opgaven KRW (inclusief de
Nitraatrichtlijn) en klimaat worden meegenomen. In de integrale aanpak wordt een palet aan
(Uteindelijk, als nodig) dwingende maatregelen ingezet, waarmee de stikstofproblematiek

fundamenteel wordt aangepakt, natuurbehoud en herstel wordt bereikt en toestemmingverlening
kar worden vereenvoudigd en vergemakkelijkt.
Elementen van de aanpak zijn (dit word nog nader onderbouwd en getoetst):
De introductie van onontkoombaarheid. Per gebied worden kaders gesteld, die gelden voor
alle sectoren (landbouw, woningbouw, energie, industrie, mobiliteit) en die onomstotelijk gehaald
moeten worden. Dit betekent dat per gebied de doelstellingen, de maatregelen en ook het
instrumentarium om de doelstelling te halen wettelijk worden vastgelegd: verzekerd moet worden
dat het effect optreedt, op welke termijn dit gebeurt en op welke locatie. Binnen deze kaders is er
vrijheid voor de partijen om invulling te geven aan de doelstellingen. Een onontkoombare aanpak
biedt perspectief op juridische borging van het behalen van de (internationale en Europese)
doelstellingen en op ecologische kwaliteit, economische ontwikkeling en sociale stabiliteit. Om een
onontkoombare aanpak te garanderen wordt geadviseerd te komen tot:
•
Expliciete doelen en tijdspad per gebied, gebaseerd op natuurdoelanalyses;
•
Een maatregelenpakket dat garandeert dat de doelen worden gehaald, vastgelegd in het
gebiedsplan. waarbij er in het gebied keuzevrijheid is in de keuze van de maatregelen en
instrumenten;
•
Vastgelegde kaders die helder aangeven welke activiteiten waar nog mogelijk zijn.
Praktisch gezien krijgt de onontkoombaarheid mede vorm door het ruimtelijk vastleggen
van verschillende zoneringen In Nederland. Dat draagt bij aan het al dan niet mogelijk maken of
weren van specifieke ontwikkelingen, gekoppeld aan de lokale staat van de natuur. Deze zonering
van gebieden wordt ingevuld op basis van gebiedskenmerken en opgaven (zoals staat van de
natuur, de kenmerken van de bodem, droogte, het hydrologisch systeem, uitspoelinggevoeligheid,
drinkwaterbescherming en stikstofbelasting). Per gebied worden kaders en randvoorwaarden
gesteld ten aanzien van welke bedrijvigheid er (in de toekomst) wel en niet meer mogelijk is en
welke maatregelen genomen moeten worden om te komen tot toekomstbestendig landgebruik.
Met een geloofwaardig en wetteiijk geborgd pakket wordt zeker gesteld dat een gunstige
staat van instandhouding op termijn gerealiseerd zal worden. Zoals gesteld in het eindadvies van
het Adviescollege stikstofproblematiek (Niet alles kan overal): "Geloofwaardig en aantoonbaar
herstel van de natuur is noodzakelijk. (...) Het adviescollege acht het cruciaal dat zowel de
reductieopgave als de uitvoering van de maatregelen juridisch worden geborgd."
Ofiewel: Het pakket is geloofwaardig wanneer 1) de lat hoog genoeg ligt qua doelstellingen op
stikstofreductie en natuurherstel, en 2) met het pakket vaststaat dat de doelstellingen ook
daadwerkelijk gehaald worden. Dat vereist, in vervolg op de huidige aanpak, het wettelijk
vastleggen van het instrumentarium om de doelen te halen en een adequate monitoring- en
bijsturing van het pakket maatregelen a.d.h.v. de situatie in elk van de Natura 2000-gebieden
inclusief escalatiemogelijkheden bij achterblijvend doelbereik. Verzekerd zal moeten zijn dat een
maatregel wordt uitgevoerd én op landelijk en gebiedsniveau de beoogde effecten heeft.
In de gebledsplannen die reeds voortkomen uit de Wet stikstofreductie en
natuurverbetering zal op basis van de natuurdoelanalyses in meer detail worden uitgewerkt wat er
in deze zones/gebieden nodig is voor natuur, stikstof, klimaat en water (en tot welke maatregelen
en/of aanvullende doelstellingen dit leidt). In het gebied is er vrijheid is in de keuze van de
maatregelen en instrumenten.
Door aan te sluiten bij de gebiedsgerichte aanpak zal per gebied zo gericht mogelijk
besloten kunnen worden welke maatregelen het meest passend zijn. Deze maatregelen worden
vastgelegd in het gebiedsplan, waar de betrokken overheden zich aan binden. Daarbij kan ook
worden bepaald welke maatregelen dwingend wettelijk worden vastgelegd. Provincies en/of Rijk
moeten zich in een heel vroeg stadium committeren aan het gaan inzetten van verplichtende
instrumenten wanneer dat nodig is. Tot die tijd kunnen regelingen vrijwillig zijn.
Onderdeel van het maatregelenpakket zijn als sluitstuk van een proces verplichtende
maatregelen zoals onteigening en het intrekken of beperken van vergunningen. Via een navolgbaar
afwegingskader zal op basis van de gebiedsplannen en afhankelijk van de resultaten van het
maatregelenpakket, hier toe besloten kunnen worden. Aan de intrekking of beperking van een
natuurvergunning zijn wel voorwaarden verbonden: de intrekking of beperking moet noodzakelijk

zijn of - in het licht van een totale belangenafweging en beschikbare alternatieven - wenselijk in
het licht van een dreigende verslechtering van een Natura 2000-gebied (bijvoorbeeld bij een
piekbelaster). Daarbij is het bevoegd gezag gehouden tot uitkering van nadeelcompensatie voor
zover de intrekking van de vergunning leidt tot een onevenredig nadeel voor de vergunninghouder
in vergelijking met andere ondernemers dat in redelijkheid niet ten laste van de vergunninghouder
kan komen. Het is wenselijk op voorhand - in beleidsregels, beredeneerd vanuit een
overkoepelende beleidsvisie - duidelijkheid te verschaffen over de gevallen waarin en de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan voornoemde bevoegdheden en verplichtingen.
Door middel van een integrale benadering kan zoals vermeld gestuurd worden op meerdere
samenhangende opgaven. Daarbij kunnen in het landelijk gebied meetbare, internationaal
(juridische) verplichte doelstellingen worden vastgelegd voor doelen gerelateerd aan VHR, stikstof,
klimaat en KRW. Stikstof vormt, gelet op de hoogste urgentie in de opgave, dan ook het
startpunt/aanleiding waarbij in eerste instantie integraal de opgaven KRW (inclusief de
Nitraatrichtlijn) en klimaat worden meegenomen. Voor toestemmingverlening betekent dit deze
aanpak erop gericht is om zoveel mogelijk te voorkomen, dat initiatiefnemers naast beperkingen
vanuit stikstof (op een later moment) belemmeringen ondervinden vanuit andere opgaven.
Indien sectoraal geredeneerd wordt vanuit één opgave (bijvoorbeeld enkel de
sti<stofaanpak intensiveren), worden dus mogelijke kansen op het realiseren van win-win situaties
gemist (meekoppelkansen) en bestaat het risico op lock-ins en desinvestering. Bij een lock-in
werden maatregelen getroffen en investeringen gedaan ten behoeve van één opgave, maar die
blijkt negatief uit te werken op een andere opgave. Maar doordat al geïnvesteerd is, is het lastiger
de bedrijfsvoering te veranderen of er is sprake van een desinvestering als een bedrijf alsnog moet
aanpassen of stoppen.
Voor de integrale aanpak van de natuur- en stikstofproblematiek is, gegeven de grote
nationale belangen, voldoende rijksregie van wezenlijk belang om te verzekeren dat de aanpak
daadwerkelijk leidt tot de beoogde resultaten en de middelen doelmatig en doeltreffend worden
ingezet. Op rijksniveau zal vastgelegd worden op welke wijze ingegrepen zal worden als provinciale
dcelstellingen niet gehaald worden. De rijksregie kan op verschillende manieren worden geborgd.
Bijvoorbeeld door bestuurlijk afspraken, door financieringsafspraken, door instructieregels over de
wtjze van uitvoering van wettelijke taken van bevoegd gezagen (provincies en Rijk).
Deze aanpak is er mede op gericht om te voldoen aan de voorwaarden voor
vereenvoudiging van de toestemmingverlening, zodat er binnen enkele jaren (gefaseerd) afstand
ken worden genomen van de huidige complexe en onzekere systematiek. Alhoewel het tempo van
deze vereenvoudiging afhankelijk is van de wijze waarop aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan (forse aanvullende stikstofreductie, verankering en uitvoering van instrumentarium,
maatregelen en effecten), biedt dit vooruitzicht echter eerder al de nodige
(investerings)duidelijkheid voor bedrijven.
De stevige inzet in de integrale aanpak op vermindering van stikstofdepositie draagt - ook
via het behaien van de doelen van de Kaderrichtlijn Water tot verbetering van de waterkwaliteit,
hydrologie®- bij aan het behalen van de VHR doelen en daarmee ook aan de juridische
houdbaarheid van toestemmingverlening. Overigens is 100 procent doelbereik voor toestemming
niet nodig als verslechtering wordt voorkomen in elk van de Natura 2000-gebieden waarop een
project een effect kan hebben en - als dat de instandhoudingsdoelstelling is - herstel/verbetering
mogelijk blijft (en ook stappen daar naar toe worden gezet).

^ De KRW schrijft een goede toestand van het oppervlakte- en grondwater voor. Diverse parameters zijn in veel
waterlichamen in Nederland op dit moment nog niet in overeenstemming met de doelen. Hoewel er
verschillende maatregelen worden getroffen, ziet het ernaar uit dat dit ook in 2027 nog niet het geval zal zijn.
Sommige parameters, zoals die voor nitraat, lijken zelfs te verslechteren. Uiterlijk in 2027 moeten alle
aangewezen wateren voldoen aan de vastgestelde doelen, met uitzondering van wateren waar het vanwege
natuurlijke omstandigheden niet mogelijk is om de doelen op tijd te halen. In die gevallen moeten in 2027 wel
a Ie maatregelen zijn getroffen waarmee de doelen later gehaald kunnen worden. Als hier niet aan wordt
voldaan, neemt het risico aanzienlijk toe dat bestaand gebruik en zeker nieuwe (economische) ontwikkelingen
door de verplichtingen van de KRW belemmerd worden.

Samen vattend:
Op veel punten behoeft een vervolgaanpak nog nadere uitwerking en aanvulling. De quickscan van
PBL biedt een aantal concrete handvatten hiervoor en wordt momenteel benut in de ambtelijke
verkenning van wat de stappen voor de verdere stikstofaanpak kunnen zijn. Daarbij worden ook
analyses betrokken van RIVM en WUR, die nog moeten worden afgerond.
Met het vaststellen van deze integrale aanpak is er op termijn zicht op meer mogelijkheden voor
toestemmingverlening. De termijn waarop dit mogelijk is kan per gebied of regio verschillen,
afhankelijk van de staat van de Natura 2000 gebieden.

De aanpak zoals voorgesteld door partijen uit het Versnellingsakkoord
De kern van het voorstel is om de stikstofemissie versneld terug te dringen om de natuur te
ve-sterken en de landbouw en andere sectoren meer perspectief en ontwikkelruimte te bieden. Om
sneller emissiereductie te realiseren en de doelstelling uit de stikstofwet eerder te halen hanteert
deze aanpak als doel de stikstofemissies in 2030 te reduceren met 40% (i.p.v. 26%). Van de 177
mol/ha/jaar aan ruimte die gecreëerd wordt door daadwerkelijk gerealiseerde depositiereductie,
een deel (117 mol) beschikbaar te stellen aan de natuur en een deel (60 mol) te benutten voor
ontwikkelruimte voor industrie, verkeer, landbouw en andere sectoren.^ Daarvoor verzoeken de
partijen het Rijk tot 2030 jaarlijks minimaal 1,7 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor een
gebiedsgerichte aanpak met drie pijlers: innovatiesubsidies, verplaatsings- en
beeïndingsmaatregelen, en investeringen in natuurherstel en agrarische natuur. Het
Versnellingsakkoord bevat, zoals het PBL constateert, verschillende bouwstenen die natuurdoelen
er versoepeling van vergunningverlening dichterbij kunnen brengen. Het accent op een
gebiedsgerichte aanpak, de versterking van natuur, het meersporenbeleid om perspectief aan de
landbouwsector te bieden en de voorgestelde governance om het geheel tot realisatie te brengen,
zijn waardevolle elementen. De aanpak kent echter ook een aantal nadelen en risico's:
Het vrijwillige karakter van de maatregelen in deze aanpak is een risico voor het daadwerkelijke
realiseren van de benodigde stikstofreductie. Als na enkele jaren blijkt dat doelen niet gehaald
worden, wordt de aanpak dwingend. Door te werken met vrijwillige maatregelen is het
additionaliteitsvereiste voor toestemmingverlening op deze schaal en op deze korte termijn in deze
aanpak minder goed geborgd. De vrijwilligheid in deze aanpak heeft enerzijds het risico dat het
daadwerkelijk realiseren van de benodigde stikstofreductie en daarmee ook de basis voor
tcestemmingverlening niet lukt. En anderzijds kunnen maatregelen niet goed worden gericht op de
plek waar verslechtering dreigt. Daarnaast moeten de effecten van de maatregelen eerst
gematerialiseerd zijn, voordat deze kunnen leiden tot ruimte voor toestemmingverlening. De
aanpak lijkt hiermee geen/minder rekening te houden.
Overigens noemt het akkoord wel dat na een periode van twee jaar op basis van vrijwilligheid, de
regeling een verplichtend karakter kan krijgen, als de tweejaarlijkse evaluatie daar aanleiding toe
geeft. Dit is nog niet concreet uitgewerkt. Hierdoor is onduidelijk hoe snel natuurherstel
gerealiseerd kan worden.
Net als bij de beschreven integrale aanpak is er sprake van een volgordelijkheid van
vrijwillig naar dwingend bij de inzet van maatregelen.
De aanpak richt zich met name op het beschikbaar maken van middelen om
toestemmingverlening op korte termijn mogelijk te maken. Zo komt in de periode 2022-2025 twee
derde van de stikstofwinst via opkoop stoppers/verplaatsen piekbelasters ten goede aan
ontwikkelruimte. Hoewel de aanpak wel de reductie van stikstof ten behoeve van natuurherstel
(van 26% naar 40%) aanzienlijk versnelt in 2030 t.o.v. de huidige Wsn-doelen, schiet deze
reductie vermoedelijk te kort om hierop - gelet op de daarvoor geldende eisen - een
ontwikkelruimte van deze orde grootte op te baseren.
Analyses van de staat van natuurgebieden zijn nodig om de gebiedsgerichte impact en
ruimte hiervoor te beoordelen en het zal door de kortere horizon (2030) minder mogelijk zijn om
' Dit is aanvullend op de voorgenomen depositiereductie van 255 mol, economische ontwikkelruimte van 9 mol,
en 11 mol voor legalisatie PAS-melders en andere knelgevallen.)

voldoende zicht te hebben op het structureel realiseren van natuurdoelen. Of zoals PBL stelt: "In
deze strategie schuilt het risico dat de natuurwinst via deze maatregel vooral bereikt moet worden
met maatregelen die later in de tijd gerealiseerd worden. Eerder was de Raad van State kritisch
over een dergelijke constructie (p.7)."
De beschikbaarheid van ontwikkelruimte is niet zeker want de maatregelen zijn juridisch
gezien ook nodig voor behoud van natuur. In veel gebieden is behoud nog niet verzekerd en
mogen maatregelen niet ingezet worden voor nieuwe ontwikkelingen. Daarom blijvend groot risico
op rechtszaken met daarbij meekomende onzekerheid.
De maatregelen zijn niet of minder afgestemd op andere opgaven (Kaderrichtlijn Water en
Klimaatopgave). Dit kan tot inefficiëntie en dus tot extra kosten leiden. Synergie in het oppakken
van andere maatschappelijke opgaven, in het bijzonder de klimaatopgave, maar ook de
Kaderrichtlijn Water, wordt met deze aanpak niet benut en vraagt daarom aanvullende
maatregelen en budget. Ook kan dit onduidelijkheid geven voor bestaande bronnen en
initiatiefnemers van nieuwe projecten. Immers het kan zijn dat nu een activiteit wordt toegestaan
die op een later moment vanwege de opgaven vanuit klimaat of waterkwaliteit toch niet houdbaar
blijkt. In die zin helpt het pakket van het versnellingsakkoord minder toekomstige ontwikkelingen
dan het brede pakket waaraan het kabinet werkt, waarmee in het licht van de integrale opgave
wordt gestuurd en duidelijkheid wordt gegeven wat waar kan._PBL benoemt het risico op lock-in bij
een primaire focus op stikstof ook in haar appreciatie van het Versnellingsakkoord (p.lO).
De gevraagde investering is bedoeld om te versnellen, maar leidt nog niet tot het blijvend
oplossen van het stikstofprobleem en is daarmee potentieel ondoelmatig: over paar jaar moet
opnieuw tot een groot aanvullend pakket besloten worden vanwege de doelstelling voor 2035 en
verder. Waarbij het waarschijnlijk is dat investeringen die nu gedaan worden ook plaatsvinden in
geoieden waar straks geen of beperkt perspectief is voor deze bedrijven (bijvoorbeeld
stalinnovaties voor stikstof bij bedrijven die als gevolg van water- of klimaatopgave alsnog moeten
ve'plaatsen).
Complexe uitvoering en vergunningverlening: In de huidige systematiek (ondanks de
suostantiële aanvullende impuls) zal langjarig elke nieuwe activiteit die stikstof uitstoot individueel
beoordeeld moeten worden; zo nodig moeten op gedetailleerd hexagoonniveau mitigerende
maatregelen getroffen worden. Het plan geeft geen zicht op het verlaten van deze systematiek.
Bij de aanpak zoals voorgesteld in het Versnellingsakkoord verlopen alle (extern)
sa deertransacties via de stikstofbanken en bij de uitgifte van ruimte speelt dus ook het hiervoor
beschreven additionaliteitsvereiste een belangrijke rol. Met het voorgestelde aanpak is niet
duidelijk dat er op voorhand zekerheid kan worden gegeven of de ruimte inderdaad naar
activiteiten kan gaan.

Materieel zal deze aanpak er toe leiden dat er vanwege het additionaliteitsvereiste en
doordat er op hexagoonniveau precies gematchd moet worden, lokaal, beperkt mogelijkheden zijn
voor extra toestemmingverlening.
De budgetten die nu beschikbaar zijn voor (vrijwillige) productiebeperkende maatregelen
(bijvoorbeeld warme sanering varkenshouderij) waarmee vulling van het stikstof registratie
systeem (SSRS) wordt gerealiseerd, worden niet altijd uitgeput. Het is daarom onduidelijk in welke
mate de extra middelen voor vrijwillige productie beperking op korte termijn tot extra ruimte
leiden.
Samenvattend:
De aanpak zoals beschreven in het versnellingsakkoord bevat verschillende waardevolle
bouwstenen die natuurdoelen en versoepeling van vergunningverlening dichterbij kunnen brengen.
Voor de kortere termijn wordt er ingezet op het versneld terug dringen van stikstofemissie om de
natuur te versterken en de landbouw en andere sectoren meer perspectief en ontwikkelruimte te
bieden. Maar deze aanpak gaat niet ver genoeg in het dwingend en onontkoombaar vaststellen van
de gebiedsgerichte inspanningen. Gelet op bovengenoemde risico's en kwetsbaarheden zal deze
aanpak daarom een minder goede basis zijn om toestemmingverlening op termijn weer mogelijk te
maken en te vereenvoudigen.
Ad 3. Wanneer leidt het integrale pakket tot mogelijkheden voor toestemmingverlening?
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Alleen met een pakket dat stevig genoeg is om echt de druk van de natuur af te halen, en dat dus
ook structureel naar het behalen van de natuurdoelen toewerkt, wordt ruimte gecreëerd ten
behoeve van structurele en eenvoudigere toestemmingverlening. Immers, alleen met een
structurele oplossing kan zowel aan de juridische verplichtingen voor o.a. behoud en herstel van de
natuur en de inzet van maatregelen voor toestemmingverlening uit de Habitatrichtlijn worden
voldaan én het benodigde langere termijn perspectief voor toestemmingverlening voor alle
sectoren worden gegarandeerd. Op het moment dat daaraan wordt voldaan zal voor het kunnen
inzetten van stikstofreducerende bronmaatregelen voor vergunningen ook eenvoudiger kunnen
worden aangetoond dat met dat doel in te zetten maatregelen niet noodzakelijk zijn om te voldoen
aan de verplichtingen om behoud en herstel te borgen en dat de effecten van de maatregel
vaststaan. Het momentum waarop aan de verplichtingen is voldaan is mede bepalend waarop
mogelijkheden voor eenvoudigere, structurele toestemming ontstaan.
Gegeven het juridisch kader en het bovenstaande geldt voor de aanpak en de daarbij te formuleren
maatregelen dat hoe meer zekerheid er kan worden gegeven over het effect daarvan en wanneer
en op welke locatie dat effect ook gaat plaatsvinden, hoe sneller er daarnaast ook potentieel ruimte
ontstaat voor toestemmingverlening. Daarbij is van belang dat de termijn waarop dit mogelijk is
per gebied of regio kan verschillen, afhankelijk van de staat van de Natura 2000- gebieden, de op
de gebieden gerichte aanpak, waaronder de aard en intensiteit en kenmerken van de maatregelen,
en het initiatief zelf.
Gevolgen en inzet integraal pakket
Vooropgesteld dat er geen routes zijn die direct of op korte termijn heel veel meer stikstofruimte
voor economische ontwikkelingen realiseren, -daarvoor zullen deze maatregelen om de
overbelasting op de natuur tegen te gaan eerst effect moeten sorteren of vaststaan dat ze effect
zu'len sorteren - voorziet het integrale pakket -zoals ook is aangegeven onder 2. wel in een aanpak
en maatregelen waarmee verdergaande stappen kunnen worden gezet en de natuuropgave sneller
wcrdt gerealiseerd en transities in de landbouw en ontwikkelingen in andere sectoren en op andere
terreinen (klimaat, woningbouw, mobiliteit,) mogelijk wordt gemaakt en structurele
toestemmingverlening verder op gang kan worden gebracht.
Middels de gebiedsplannen, waarmee maatwerk wordt geleverd per Natura 2000-gebied, zal op
korte termijn (binnen twee jaar) helderheid worden geven over de aanpak per Natura 2000gebied. In deze plannen worden per Natura 2000-gebied kaders gesteld, die gelden voor alle
sectoren (landbouw, woningbouw, energie, industrie, mobiliteit) en die onomstotelijk gehaald
moeten worden. Dit betekent dat per gebied de doelstellingen worden vastgelegd, waarmee wordt
toegewerkt naar de VHR doelen. Maar ook het instrumentarium om de doelstelling te halen wordt
wettelijk vastgelegd: verzekerd moet worden dat het effect optreedt, dat dit tijdig gebeurt en dat
dit gebeurt op de daarbij aangegeven locatie. Binnen deze kaders is er vrijheid voor de partijen om
invulling te geven aan de doelstellingen.
Wettelijk wordt vooraf per gebied vastgelegd op welke manier dwingend wordt opgetreden als de
doelstellingen desondanks niet gehaald (dreigen) te worden, om de doelstelling wel te realiseren.
Op die manier is het realiseren van de doelstelling geborgd. Instrumenten die hierbij gebruikt
zullen worden zijn bijvoorbeeld de verplichting tot verplaatsing van activiteiten, intrekken van
vergunningen en bedrijfsbeëindigingen.
Deze verplichtende maatregelen zullen op termijn ervoor zorgen dat de staat van het gebied
verbetert waardoor structurele vergunningverlening weer op gang kan komen. Voor sterk
overbelaste Natura 2000-gebieden met minder mogelijkheden voor herstelmaatregelen zal dit
meer inzet en tijd vragen dan voor andere gebieden. Toestemmingverlening zal in bepaalde
overbelaste gebieden ook op langere termijn lastiger blijken te zijn. Bij gebieden waar sprake is
van een forse overschrijding van de KDW en die een toenemen risico op verslechtering kennen zal
toestemming ondanks de te nemen maatregelen, moeilijk blijven.
Naast de staat van de natuur zullen de mogelijkheden voor toestemmingverlening daarbij zoals
aangegeven ook afhangen van de aard, omvang en locatie van het initiatief zelf.
Met het pakket aan maatregelen kan voor veel Natura 2000-gebieden binnen enkele jaren - via de
gebiedsplannen en de daaraan ten grondslag liggende natuurdoelanalyses -worden onderbouwd
dat daardoor behoud en zo nodig herstel voldoende zijn verzekerd. Daardoor zullen verleende
vergunningen minder kwetsbaar worden en zal de verlening van nieuwe vergunningen minder
problematisch worden en wellicht ook vereenvoudigd kunnen worden. Mogelijk zal voor veel

gebieden ook geredeneerd kunnen worden dat daarmee de goede condities voor de gebieden
zodanig verzekerd zijn, dat bij de meer reguliere activiteiten kan worden volstaan met een
voortoets waaruit blijkt dat deze met zekerheid niet leiden tot significant negatieve effecten. In die
gevallen is geen vergunningaanvraag voor het aspect stikstof nodig. Zie verder ad 5 voor andere
mogelijkheden voor vereenvoudiging van toestemmingverlening.
Zoals hierboven uiteengezet, is dit alleen mogelijk bij een aanpak bestaande uit maatregelen die
een grote mate van zekerheid bieden ten aanzien van daadwerkelijke uitvoering en effect.Die
zekerheid kan worden geboden door wettelijke borging van doelen én instrumenten, de keuze voor
een meer dwingend karakter van de maatregelen, een daadwerkelijke tijdige uitvoering van de
maatregelen samen met onder meer andere overheden en een goed ingericht systeem van
monitoring en bijsturing.

Ad 4. Wat kan er ten behoeve van toestemmingverlening in de tussenliggende periode?
Totdat vaststaat dat - door middel van het (wettelijk) vastleggen van doelen, instrumentarium en
het vooraf vastleggen per gebied op welke manier dwingend wordt opgetreden als de doelstellingen
desondanks niet gehaaid (dreigen) te worden, om de doelstelling wel te realiseren - het
maatregelenpakket effect zal sorteren zijn er ondanks de grote vraag naar ontwikkelruimte slechts
beperkte mogelijkheden om ontwikkelruimte toe te kennen. In de tussenliggende periode zal
toestemmingverlening met name door direct salderen en door salderen met behulp van de
stikstofbank en het stikstofregistratiesysteem (SSRS) kunnen plaatsvinden.
Door de structurele integrale aanpak, waarmee het bereiken van natuurherstel per gebied
verankerd is, ontstaat er ook op termijn een stevigere juridische basis voor stikstofbanken.
Randvoorwaarde daarbij is dat de maatregelen die in die banken worden ingeladen op zichzelf ook
s:evig en gericht zijn, maar ook aantoonbaar additioneel zijn ten opzichte van hetgeen nodig is
voor het structureel borgen van behoud en herstel. In deze periode kan zo enige ruimte voor
toestemmingverlening ontstaan, maar duidelijk is dat in welke aanpak dan ook, niet alles, overal,
zal kunnen.
Een belangrijk element van het Versnellingsakkoord - het vullen en voor ontwikkelruimte
gebruiken van stikstofbanken zou voor de kortere termijn ingezet kunnen worden, indien dat
besluit onderdeel is van de besluitvorming over de integrale aanpak. De infrastructuur hiertoe is
(bijna) gereed, belangrijkste besluit betreft de vulling van de banken.
In de (juridisch verankerde) stikstofbank wordt vrijgemaakte (bronmaatregelen) en vrijgevallen
(extern salderen) depositieruimte vastgelegd die ten behoeve van saidering kan worden gebruikt.
De stikstofbank bestaat uit een microdepositiebank en een aantal specifieke (provinciale en
Rijks)doelenbanken. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat een stikstofbank voidoet aan de
voorwaarden die onder meer in de jurisprudentie aan stikstofdepositiebanken zijn gesteld.
Dat betekent onder meer dat (de omvang en locatie van) vrijvallende ruimte op een
uniforme en gevaiideerde wijze wordt bepaald. Hiermee wordt het mitigerende karakter van
saidering via de stikstofbank gewaarborgd.
Om te voldoen aan het al genoemde vereiste van additionaiiteit moet de beoogde vulling
voor de stikstofbank (de effecten van de maatregeien) geschikt zijn om later weer uit te geven.
Bevoegde gezagen zullen een onderbouwing moeten geven waaruit biijkt dat de inspanningen
t.b.v. depositiereductie ten gunste van de natuur (maatregelen t.b.v. artikel 6, lid 2, Hrl-) afdoende
zijn, waardoor depositiereductie via saidering (maatregeien t.b.v. artikel 6, lid 3, Hrl) ten gunste
van ontwikkeling kan worden ingezet.
Doelenbanken worden, na besluitvorming door het bestuursorgaan, opgericht door het
bevoegd gezag. Een doeienbank kan een aigemene of specifieke doelstelling hebben. Per
doelenbank moet vooraf omschreven zijn weike type projecten en maatschappelijke doelen aan de
doeienbank verbonden zijn. Als er voldoende ruimte in de doelenbank aanwezig is kan de ruimte

f*'Uit recente jurisprudentie is overigens gebleken dat voor innovatieve technieken het effect niet altijd met
voldoende zekerheid vastgesteld kan worden, en dat dus vooralsnog onduidelijk is in hoeverre innovatieve
technieken bij kunnen dragen aan behoud of herstel. Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBGEL:2021:758,
ECLI:NL:RBNNE;2021:810, ECLI:NL:RBOBR:2021:1601, tegen de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland
staat nog hoger beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

worden benut voor (diverse) projecten die vallen onder het doel/doelstelling van de betreffende
bank.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat tussen de
intrekking van een vergunning en de beschikbaarstelling van depositieruimte ten behoeve van
saldering een directe samenhang kan worden aangenomen bij vergunningen die zijn ingetrokken
ten behoeve van de opname in de depositiebank.
De stikstofbank kan worden gevuld door initiatiefnemers, en door provincies en Rijksoverheid. In
aanvulling daarop kunnen ook landelijk middelen vrij gemaakt worden voor financiering van de
ontwikkelbehoefte. Provincies kunnen specifieke gebiedsgerichte (provinciale) doelenbanken
oprichten, die specifiek gebruikt worden voor de uitgifte van ontwikkelruimte en met specifieke
spelregels voor de uitgifte van ruimte. Een extra impuls kan gegeven worden door provincies te
financieren voor maatregelen (bijvoorbeeld het opkopen van bedrijven) die zij treffen ten gunste
van deze doelenbanken. Het Rijk zou in dat geval eisen kunnen stellen ten aanzien van de doelen
en maatregelen waarvoor financiering wordt aangevraagd. Als er voldoende vulling in een
ontwikkeldoelenbank is, kan ruimte beschikbaar gesteld worden aan projecten die in aanmerking
komen.
Voor woningbouwprojecten, een zevental MIRT-projecten en met de in voorbereiding zijnde
ministeriële regeling, op korte termijn ook de legalisatie van meldingen kan voor
toestemmingverlening gebruik gemaakt worden van het stikstofregistratiesysteem (SSRS).
Ook de per 1 juli. jl. van kracht zijnde bouwvrijstelling als onderdeel van de Wet stikstofreductie en
natuurverbetering zorgt ervoor dat de bouwsector meer mogelijkheden heeft voor ontwikkeling.
Voor toestemmingverlening is eveneens relevant dat het kabinet in de brief van 9 juli jl. heeft
aangekondigd dat een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor het berekenen van
st kstofneerslag, gaat gelden. Een maximale rekenafstand voor alle emissiebronnen leidt tot meer
duidelijkheid en een gelijkwaardige behandeling van emissiebronnen bij de beoordeling van een
vergunningaanvraag (zie ook onder 2.)

Ad 5. Hoe kan toekomstige toestemmingverlening eruit zien?
Een belangrijke beleidsopgave en onderdeel (en verdere uitwerking) van de verdere aanpak
stikstof is ook om te komen tot een nieuw perspectief dat een eenvoudige vorm van
tcestemmingverlening mogelijk maakt en ontwikkelperspectief biedt voor economische en
maatschappelijke activiteiten. Daarvoor is inmiddels een verkenning gestart. Voor iedere mogelijke
denkrichting ter vereenvoudiging geldt evenwel dezelfde randvoorwaardelijkheid zoals die geldt uit
de systematiek van de VHR; behoud en herstel van de natuur moet worden gegarandeerd met een
voldoende omvangrijk, vertrouwenwekkend en dus - onontkoombaar - pakket waarvan de effecten
zeker zijn. Aantoonbaar geborgd natuurherstel en -behoud is dus een essentiële randvoorwaarde
om op termijn ook weer meer economisch perspectief te creëren, niet alleen voor het systeem van
toestemmingverlening zoals die op dit moment geldt, maar ook voor de evt. nieuw te ontwikkelen
systematiek. Stip op de horizon daarbij is dat in de meeste gevallen dan volstaan kan worden met
de conclusie -in een voortoets - dat mogelijk significant negatieve effecten op de natuur als gevolg
van het project bij voorbaat uit te sluiten zijn. Andere mogelijkheden zijn - op zichzelf staand of in
combinatie - een drempelwaarde en het hanteren van eisen bijvoorbeeld op het gebied van
duurzaamheid) aan activiteiten (via algemene regels).

Perspectieven voor landbouw
binnen een ruimtelijke zonering in Nederland
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In balans bezien: van maatlat naar maatwerk
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Zone A: Goed geschikte landbouwgebieden {- 40°/^ ,^14
ZoneB: Gebieden waar de omstandigheden voor lar^jj^uw beperkend zijn {= 40% )

J3.

ZoneC: Gebieden waar beperkingen gelden vanwege grote nationale opgaven (« 20% )
zoals de reductie van stikstofemissies nabij waardevolle stikstofgevoelige Natura 2000
WAGENINGEN Ombieden (zone C2) en de aanpak van inklinking van de veenweidegebieden (zone Cl).
UNIVERSITY S RESEARCH

ZoneD: Waardevolle en verbonden natuurgebieden (NNN)

Algemeen perspectief voor Nederlandse landbouw
Naast agrarische productie, ook een gewaardeerde bijdrage
leveren aan dé grote opgaven: klimaat, stikstof, water,
omgevingskwaliteit, ruimte
Met ruimte voor vakmanschap (t.o.v. algemene voorschriften)
en ondernemerschap (verdienmodel): een economisch en
maatschappelijk verdienstelijke landbouw zonder keurslijf.
Omschakelen naar kringlooplandbouw voor grondstof en
reststroom benutting (bemesting, diervoeding)

J3.
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Landbouw perspectief in de diverse zones
Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

Primair
(ruimte)

Geschikt
(omgeving)

Aangepast
(opgaven)

Ingeperkt
(beheer)

Inpassen
(doordachte
extensivering)

Maatwerk
(doelgerichte
aanpak)

1

Positie

1 Randvoorwaarden

Optimaliseren
(emissiearme
1 productie)

I

i

^Perspectieven

Andere functies
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Agribusiness
markten

Diversiteit
in concepten

Voor zover niet Eveneens
1 beperkend voor | verweven met
landbouw
omgeving

Specifieke

cases
i Ingeperkt
Net zo zeer
aangepast aan
opgaven

Aandachtspunten
■ Scope: Landbouw is nneer dan grondgebonden melkveehouderij en
akkerbouw
■ Tijdpad: aan de slag, maar niet te kort door de bocht: zorgvuldig.
Benut vakmanschap en ondernemerschap
■ Wetgeving: reguleren langs heldere RO doelen
■ Zone B: duidelijke kaders en doelen voor transitie vanuit een
gebiedsgericht kwaliteitsbeeld met realistisch perspectief
■ Interbestuurlijk: samenspel tussen rijk en regionale overheden
De reconstructiewet is een dure les geweest!
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Briefnotitie BBP en werkgelegenheidseffecten
Roel Jongeneel
'To explore the potential of nature to improve the quality of life'

ife:,

i»' '■
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Briefnotitie (i)
Kernvraag: bepaling bruto binnenlands product (BBP-) en
werkgelegenheidseffecten van 2 varianten(scenario's S1(A) en S2(B))
stikstofoplossingen uit Quickscan van PBL
Werkwijze:
• Bepaling van statisch effect en effecten op agroketens (Input/Outputanalyse)
• Nationale Kosten/Baten-analyse om effecten op de economie als
geheel te bepalen, rekening houdend met dynamische effecten
Assumpties/beperkingen
• Mate van "koppeling" en keteneffecten
• Emplooi vrijkomende productiefactoren
• Focus op 1® orde effecten (vgl. uitkoop)
Zoneringseffecten niet in beeld gebracht
T*
u
I'll
UNIVERSITY S RESEARCH

Briefnotitie (ii)
2 scenarios: SI 30% krinnp melkvee;

S2 30% krimp melkvee + intens veehouderij

Vraag

Samenvatting antwoord

1)

Wat zijn de effecten op BBP door de tijd?

Lineair verdeeld en oplopend in de tijd. In periode 20312030 -5,0/-10,3 miljard euro (S1/S2), ofwel ca 0,2% <
0,5%

2)

Wat zijn de effecten op werkloosheid
door de tijd?

Idem, verlies arbeidsplaaten in landbouw en
agrocomplexen 35/56 duizend arbeidsjaar-eenheden
(aje), verlies voor economie als geheel is lager 11/17
duizend aje

3)

Wat zijn de effecten in de verschillende
dierlijke waardeketens (melkvee,
: 4 ikalveren, varkens, kippen)?

4)

Sterkste effecten verwacht bij toelevering, gevolgd door
primaire sector, effecten in de keten groter dan bij
primaire productie (bijna 80% BBP effect buiten de prim,
ii:- landbouw, maar ca 50% werkgelegenheidseffect in prim,
landbouw)

Wat zijn de effecten op 'regionaal BBP' en
werkloosheid op gebiedsniveau?

Niet beantwoord; nu alleen nationale aggregatie mogelijk

De missie van
Wageningen

A
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explore
the potential
of nature^
improye the
qua It of life
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Rijksinsiituut voor Volksgezondheid
en Milieu
MinBime M2n Volks^tzondheid.
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Zonering emissiereductie stikstof en
Gebiedsgerichte aanpak
Analyses door WUR en RIVM
in het kader van de PBL Quickscan van twee beleidspakketten voor het vervolg van de structurele
aanpak stikstof (d.d. 6 september 2021)
Korte toelichting aan het DGO Stikstof - 14 oktober 2021

Inhoud:
Toelichting beleidsmatige conclusies
Deel I - Gerben Roest
1.

RIVM Briefrapport "Ruimtelijk effect zonering emissiereducties landbouw"

2.

RIVM CONCEPT Briefrapport "Inzicht in het aandeel vanuit Industrie, Verkeer en
Consumenten op de stikstofdepositie in de natuur"

Deel II - Gerard Velthof, Martin Scholten en Roel Jongeneel
1.

WENR Rapport "Gebiedsgerichte verkenning van de 'verdere aanpak stikstof'

2.

WUR CONCEPT Paper "Perspectieven voor landbouw in een ruimtelijke zonering"

3.

WUR CONCEPT Briefnotitie "Sociaal economische effecten nav PBL rapport"

4.

WUR Memo "Kansen van de stikstofaanpak voor het doelbereik van de KRW voor
nutrie'nten"
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Ruimtelijk effect zonering emissiereducties
landbouw: gerichte stikstofreductie is efficiënter
voor WSN doelbereik
Afhankelijk van de
ennissiereductiebenadering (varianten)
verschilt de efficiëntie van de reductie
voor de doelstelling van het
terugbrengen van het percentage areaal
nnet een overschrijding van de KDW.
Voor het doelbereik Wsn is een gerichte
stikstofreductie (zowel via zonering
als via depositiepotentie) efficiënter ten
opzichte van een generiek
reductiepercentage voor emissies in de
landbouw.

Varianten ruimtelijke verdeling
(bij 30 kton emissiereductie NH3
landbouw 2018-2030)

Emissie
reductie
in zone

Basispad
0.

Areaal <
KDW
(2030)

Efficiëntie
emissie
reductie

39,0%

Referentie: gelijk verdeeld

30%

57,7%

1,00

a

50%

60,5%

1,15

b

66%

62,5%

1,26

80%

63,4%

1,30

66%

65,0%

1,39

1.

Depositiepotentie

1.1

c
Depositiepotentie + bufferzone

2.a

Zonering Stikstof

Zie ABCD

60,7%

1,16

2.b

Zonering Stikstof en Klimaat

Zie ABCD

60,6%

1,16

3.

Zonering + depositiepotentie

2a + 1

62,4%

1,25

Tegelijk bestaat er verschil in ruimtelijk beeld, voor
gebieden pakt elke benadering anders uit:
Veluwe centraal in NL (1/2).
Depositiepotentie

Zonering Stikstof

Zonering stikstof +
depositiepotentie

-•t\

V
. .V'In mol N/ha/jaar
Afstand tot KDW
-70-0
0-70
3ïï 70-400
■I >400

Landelijk

62,5% <KDW

60,7% <KDW

62,4% <KDW

Zuid-Oost Brabantse gebieden (2/2)
Depositiepotentie

Zonering Stikstof

Zonering stikstof +
depositiepotentie

A#
•« '

Landelijk
In mol N/ha/jaar
Afstand tot KOW

-70-0
; 0-70
m- 70 - 400
■ >400

•»

62,5% <KDW

V*

60,7% <KDW
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t

62,4% <KDW

Verandering van het aantal hexagonen boven de
KDW voor verschillende KDW klassen ten opzichte
van de Referentievariant
i

t

I

2
^

£

s

:

10%

t

> -15%

■ë -20%
n

I

/

/

/

y/y
/

• 0 750

• 750-1000

•lOOaUSO

•1250-1500

•1500-1750

•1750-2000

•.'1X10 2400

Bovendien verschillen de effecten per gebied vanwege de
ligging van de gebieden ten opzichte van depositiebronnen
èn door de mate waarin de varianten ruimtelijk de emissies
reduceren (welke bronnen reduceren)
‘)0,000,000

De Wieden liggen "decentraal" en
hebben relatief meer baat bij
zonering
De Veluwe is een groot gebied en
ligt centraal, reductie beslaat dus
een groot areaal: depositiepotentie
is het meest efficiënt.
Voor bijvoorbeeld de Deurnsche
Peel of het Kennemerland is geen
duidelijke verandering in effect
tussen de benaderingen te zien.
Hier komt bijvoorbeeld veel
depositie uit het buitenland of van
zee.

Veluwe •

5,000,000

Deurnsthe Peel & Maria peel

5
o

•

Basispdd

•

Oepositiepotentie (66%)

Oe Wieden Jm

/

500,000

ö
E

•
•

j Kempenland-West<^Wal

/
Üngegebiedi Diefdijk-Zuld^

7

Zonering

-- Zonering-^Oeposliiepotentie

—-♦ Bastspad -> Depositiepotentie
-----♦ Basispad •> Zonering
------- Basispad->Zonering-»- Deposiüepoieniie

50,000 I

^.........

/

5,000
500

5.000
hexagonen > KDW

50,000

500,000
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Relatieve sectorele bijdragen aan stikstofdepositie per natuurgebied
r"" 1 Naluurgebied

____

■ Landbouw
M Buitenland

Depositiebijdrage vanuit Industrie,
Verkeer en Consumenten

H Industrie
■ Overig
■ Wegverkeer
M Vervoer en overig verkeer
■

Scheepvaart

Van binnenlandse emissiereductie door deze
sectoren is een beperkte opbrengst te verwachten,
zowel in reductie van de depositievracht, als in
reductie van het totaal overschreden
stikstofgevoelig areaal in Natura 2000-gebieden.

deel van de uitstoot dat binnen
een bepaalde afstand deponeert

deel van de uitstoot dat binnen
een bepaalde afstand deponeert

100% -1 ——depositie ammoniak
90% ■

—depositie amnx>niak

I 80% ■ ' ■" depositie stikstofoxiden
I 70% •
=

—depositie stikstofoxiden

ftiVM/A£RlüS/aoaVAM-«7e

»5

60% ■

1 50% •

5«kn»

^ 4% -

- 40% ■
2 E0% i. 20% ^

r^

Voor deze kaan zijn nog ongepubliceerde data
gebruikt, afkomstig van AERIUS Monitor aoat.
De gebruikte data gaan over het jaar aoi8.

10% •

afstand tot bron [km]

afstand tot bron {km]

Relatieve sectorele bijdragen aan stikstofdepositie industrie per natuurgebied

Depositiebijdrage vanuit
Industrie

I Natuurgebied

Depositiebijdrage industriepe^natCv^gebied

r~~i Natuurgebied
■

Indüsble

,1

■

Afvalverwerking

^

Voedings- en genotmiddelen

■

Chemische industrie

■

Bouwmaterialen

'M

Basismeiaal

■
■

Metaalbewerkingsindustrie
Industrie Overig

■

Olieraffinaderijen

■

Energie

■
/

^30|‘"

RIVM/AntlUS/20lt/AM-976
«

Toont de rr.et de gekarteerde oppervlakte
gewogen gemiddelde deposéebijdrage
vm industrie per Natura 2000-g^led.
Voor deze kaart zijn nog ongepubliceerde
data gebruikt, afkomstig van A^US
Monitor 2021. De gebruikte date gaan
over hetjaar 2018.
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Voor deze kaart zijn rrog ongepubliceerde data
gebruikt, afkomstig van AERIUS Monitor zoai.
De gebruikte data gaan over hetjaar 2018.

> BP6

25
RIVM/AERIUS/2021/
AM-976

50 km

Verschillen tussen gebieden
Depositlebijdragevan
sector industrie NOx
op Groote Peel
in mol N/ha

Depdsitïebijdrage van sector industrie NOx
op Veluwe
In mol N/ha

:D*0.25
0.25'0.S

o • o.as
O^'O.S

0^ - 0,75

0.5-0.75
0,75-1

0,75 -1

'.^5 * »-5

'S:-S '.5 • ».75
■

>75 ■ *

afsundwritkni.
dqMsWcb^drtge» vm d« SKtar mduithe per

Oe
cepotMes
ajn
gemkJdHde
dcpositiebjdfaoes van de sector induoie
per afstand
km.

Verschillen tussen sectoren
Depositiebijdrage van sector industrie NOx
op Veluwe

Depositiebijdrage van sector verkeer
op Veiuwe

Depositiebijdrage van sector consumenten
op Veluwe

In md N/ha

In mol
N/ha
0-0,05

In mol N/ha

0,05 - 0.1
Hl 0,1-0,25
■I 0,25 • 0,5
■10,5-1

0.05 • 0,1
m 0,1-0,25
Ml 0,25-0,5

0-0.05

0 - 0.05
0,05-0.1
0,1 ■ 0.25
Hl 0,25 - 0,5
■I 0,5 • 1

■i>l

$

De
deposwes
m
sernKMeide
<teposnebi)drsoes v«n de sec^ indintrte
voor het gebied.

De
deposbes
gemiddelde
depoSbebijdrBges van zowel NOx als NH3
van de sector verteer voor het gebied.

De
deposbes
zijn
gemiddelde
deposibelHjdrages van zowel NOx ais nh3
van de sector consumenten voor bet
Oebled.

m
Grote belaster (nabij) N2000-gebieden
Topbelasters voor gemiddelde
depositiebijdrage landelijk
Depositie
Mo! N/ha/jr

Stof
1

NO,

1

1,84

1

Aandeel
depositie

Gem.
afstand
km

0,12%

106

i

!
i_.

1
2

NH3

3

NH3

4
5

i

1,55

;

0,10%

169

1,08

0,07%

141

NO,

0,57

0,04%

126

NO,

0,54

0,04%

116

!

Gebiedsgerichte reductie van industriële emissies
kan, afhankelijk van de specifieke situatie,
bijdragen aan een gebiedsaanpak en is anders dan
bij landbouw niet effectiever dan generiek beleid
> Uit deze analyse blijkt dus dat er geen duidelijke gebieds
specifieke industriebronnen kunnen worden geïdentificeerd. Anders
gezegd houdt dit in dat beleid gericht op generieke
emissiereductie voor de industriebronnen (hier niet toegelicht: in
binnen- en buitenland en) grotere emittenten effectief is t.o.v.
lokaal gericht beleid.
> Tegelijkertijd kan het gelet op gebiedsgerichte aanpak interessant
zijn na te gaan wat de herkomst van deposities uit deze sectoren
is.
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Toelichting beleidsmatige conclusies
1.
2.

Deel II - Gerard Velthof, Martin Scholten en Roel Jongeneel
1.

WENR Rapport "Gebiedsgerichte verkenning van de 'verdere aanpak stikstof'
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WUR CONCEPT Paper "Perspectieven voor landbouw in een ruimtelijke zonering"
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Regionaal integraal beleid
Gerard Velthof en Piet Groenendijk
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Twee studies

Rapport "Gebiedsgerichte
verkenning van de 'verdere
aan pak stikstof'
Memo "Kansen van de
stikstofaanpak voor het
doelbereik van de KRW voor
nutriënten"
Gebiedsgerichte verkenning van dfe
‘verdere aanpak stikstof^
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Veel uitdagingen en veel beleidsdossiers
van invloed op stikstof
Waterkwaliteit
•
•
•
•

Nitraat en fosfaat
Nitraatrichtlijn
Kaderichtlijn Water
Meststoffenwet/mestbeleid

herbezinning
mestbeleid

)

Commissie Remkes

Kringlooplandbouw
•
•
•

Stikstof- en fosfaat
Organische stof
Visie LNV

Ammoniak
•
•
•

Klimaat

Ammoniak
Stikstof- en fosfaat
Biodiversiteit

Bodemkwaliteit

B.
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Natura 2000 ^PAS
NEC richtlijn
O ^
Gothenborgprotocol ^

Stikstof
' Mest

Natuurinclusief
•
•
•

^

•
•
•
•
•

Organische stof
Nutriënten
Biodiversiteit
Bodemverdichting
LNV bodemstrategie

•
•
•
•

Methaan en lachgas
Koolstofopslag in bodems
Klimaatakkoord
\ • #
Parijs conventie

o
////

WUR studie
Afwentelingen en meekoppelkansen van maatregelen in
beeld gebracht
Berekeningen: 3 gebieden en 4 beleidsscenario's 2050
• Melkveehouderij in veenweidegebieden.
Intensieve landbouw op zandgronden
Grondgebonden landbouw op zandgronden
• Beleid:
• productiviteit gedreven en
natuurinclusief
• Voorgenomen en strikter beleid
Doelstellingen stikstof, klimaat en water (KRW)

A
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Integrale regionale aanpak noodzakelijk
Stikstof/ammoniak
%

■ Veehouderij

Natura2000
gebieden

■ Natura2000 gebieden
Nitraat in grondwater
■ Zuidelijke zandgronden
Mestproductie

Oppervlaktewaterkwaliteit
■ Gebieden met intensieve landbouw
'H””"

Broeikasgassen

ir
Grondsoorten

■ Veenweidegebied
■ Melkveehouderij

KRW-opgave voor landbouw
Opgave in zandgebieden

Normoverschrijding stikstof

Geen
1 lot 1,5 keer
1.5 tot 2 keer
2 tot 5 keer
Meer dan 5 keer
Geen data

Fosforopgave;
4

Stikstofopgave
I :

A
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Integrale regionale aanpak noodzakelijk
Maatregelen
Stikstof/ammoniak
■ Veehouderij
■ Natura2000 gebieden
Nitraat in grondwater
■ Zuidelijke zandgronden
Oppervlaktewaterkwaliteit
■ Gebieden met intensieve
landbouw
Broeikasgassen
■ Veenweidegebied
■ Melkveehouderij

Technische maatregelen,
voermaatregelen, krimp
veestapel, bedrijven bij
NaturaZOOO, ...
Bemesting, gewaskeuze,
vanggewassen, hydrologie,
bodembeheer, ...
Bemesting, gewaskeuze,
hydrologie, bodembeheer,
bufferstroken, zuivering ...
Methaanreductie melkvee,
extensiveren en vernetten
veenweide, bemesting,
bodembeheer, bosbouw, ...

KRW-gerichte invulling van omzetten
landbouwgrond
Brede bufferzones langs beken
Beek+ 250m buffer
Natura 2000
1 km zone

Bij een 250 meter brede zone ter weerszijde
van beken zou ca 44 000 ha landbouwgrond
worden omgezet, waarvan 20% gelegen is in
N2000+lkm gebieden
Verwacht wordt dat hiermee de doelen voor
de KRW t.a.v. N- en P-concentraties worden
gerealiseerd
Kosten voor de bufferzones buiten
N2000+lkm worden geraamd op 1,1 - 1,5 mjd
euro
Nadere invulling en optimalisatie gewenst
Prioriteit geven aan de bovenlopen van beken

SS.
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Conclusies i
Lagere inputs van C, N en P -> verlaging van meeste
emissies en klein risico op afwenteling van emissies

Technische maatregelen -> risico op afwenteling
• Tussen emissies (bv. ammoniak -> lachgas)
• Tussen delen bedrijf (bv. stal ^ bodem)

Sturing op plaats, bestemming en beheer van "vrijkomende"
grond
afwenteling voorkomen en meekoppeling benutten

JL
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Conclusies ii

Optimale mix van maatregelen afhankelijk van
omstandigheden en doelstellingen in het gebied

Beoordeel maatregelen integraal en in samenhang met alle
relevante (beleids)opgaves

A
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Vervolgaanpak stikstof
Toelichting gebiedsgerichte integrale aanpak
De gebiedsgerichte integrale aanpak zoals verkend door het demissionaire kabinet is opgebouwd
uit twee sporen die elkaar versterken.
Spoor 1: Door in te zetten op opkoop van dierrechten wordt de drukfactor stikstof relatief snel en
effectief aangepakt. Dat geldt ook voor uitstoot van broeikasgassen. Door uitbreiden van
natuurareaal, aanpassing waterhuishouding/tegengaan verdroging en maatregelen ten behoeve
van de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden ook andere drukfactoren aangepakt en het doelbereik
van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) vergroot. De financiële herwaardering van grond voor
extensivering van de landbouw rond Natura 2000-gebieden en in veenweidegebieden dragen, via
een gebiedsgerichte aanpak, bij aan versterken van het VHR- en KRW-doelbereik en de
klimaatopgave voor landgebruik. Rekening zal moeten gehouden met de uitvoering en de tijd die
dit beslag kan nemen, evenals dat de governance nog verder zal moeten worden uitgewerkt.
Spoor 2: De boeren die blijven wordt middels de maatregelen in spoor 2 langjarig perspectief
geboden. Voor doelbereik is essentieel dat draagvlak is/komt in de gebieden voor de aanpak en
maatregelen. Dat vergt dat er erkenning is voor de pijn die dit gaat doen, dat er voldoende
maatregelen zijn om tot een gedragen toekomstperspectief te komen, dat sprake kan zijn van
robuuste en zorgvuldige uitvoering. Hiertoe wordt allereerst gekeken naar welke activiteit
duurzaam en toekomstvast waar mogelijk is (zonering). Op basis daarvan wordt bepaald in welke
mix wordt ingezet op (stal)innovaties, opkoop, de omschakeling naar extensieve landbouw en/of
het uitbreiden van natuur. Hiermee worden lock-ins voorkomen. In de uitwerking van dit spoor
bestaat veel vrijheid in type sturing en maatregelen. De voorgestelde indicatieve uitwerking
bestaat deels uit maatregelen die direct bijdragen aan het verhogen van doelbereik, zoals
maatregelen die boeren helpen om te schakelen naar natuurinclusieve landbouw en ter bevordering
van ontwikkeling en uitrol van stalinnovaties en managementmaatregelen. Om het gebiedsgerichte
beleid ten volle te kunnen uitvoeren is er ook een pakket aan maatregelen ter ondersteuning van
ondernemerschap en innovatieve dóórontwikkeling van de gehele sector. Dat borgt dat de blijvers,
zowel in dierlijke als plantaardige sectoren ook echt kunnen blijven en voorbereid worden op de
opgave na 2031.

Maatregelen per spoor
Spoor 1: Opkoop, financiële herwaardering grond en KRW
wv. Opkoop indicatieve mix melkvee, pluimvee en varkens

cum 20222031 in mln €
20.860
9.310

wv. Financiële herwaardering grond (melkvee)

8.550

wv. Uitbrelden natuurareaal (niet zijnde natura 2000)

2.000

Wv. Additioneel tbv Kaderrichtlijn Water (KRW)

1.000

Spoor 2: Perspectief blijvers: verder met ingezette route naar verduurzaming

6.030

wv. Natuurinclusieve landbouw

3.330

wv. Innovatieve Stalsystemen en managementmaatregelen
wv. Beleid rond versterken ondernemerschap en innovatie

Uitvoeringskosten
Totaal

900 - 1.500
1.800

2.689
29.579 30.179

Onderbouwing posten
Bovenstaand pakket gaat uit van een incidenteel bedrag in de periode tot en met 2031. In de reeks
zitten ook kosten voor beheer en onderhoud die een structureel karakter hebben en dus na 2031
doorlopen. Deze structurele kosten bedragen ca. 100 mln. jaar. Ook een aantal andere
maatregelen loopt door na 2031. De kosten daarvan bedragen ca 300 mln. per jaar.
Spoor 1: opkoop, financiële herwaardering grond en KRW
Naast stikstofreductie zorgen ook uitbreiding van natuurareaal en het verbeteren van
waterkwantiteit en -kwaliteit voor een hoger doelbereik van de VHR. Door in spoor 1 in te zetten op

deze drukfactoren wordt naast de VHR, ook bijgedragen aan de klimaatopgave (tegengaan
veenoxidatie en verdroging hoge zandgronden) en de KRW.
•

•

•

•

Opkoop en herwaardering grond: In de tabel wordt uitgegaan van, resulterend uit de opgaven,
indicatief 30% opkoop melkvee en herwaardering van bijbehorende grond. Door het opkopen
van grond, afkomstig van grondgeboden bedrijven, wordt ruimte gecreëerd voor extensivering
van de landbouw die daar blijft(250.000 ha, ongeveer de omvang van de provincie Drenthe).
De ambtelijke inschatting is dat 30% opkoop van melkvee vanwege de noodzakelijke reductie
van stikstofemissie, de mogelijkheden tot extensivering (van belang voor aanvullend VHR- en
KRW-doelbereik) en de samenhang met de klimaatdoelstellingen (reductie broeikasgassen
vanuit dierhouderij en uit de bodem in veenweidegebied) nodig is. De opkoop van melkvee en
herwaardering van grond draagt hiermee bij aan de VHR, KRW en klimaatopgave (zie hierna
voor mate van doelbereik).
Mix van diersectoren: Uit de doorrekening van het PBL afgelopen zomer bleek dat naast
opkoop van melkvee gebiedsgericht ook opkoop van andere diersoorten nodig zal zijn om
voldoende VHR- en KDW-doelbereik te halen, bijvoorbeeld gegeven de ligging t.o.v.
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In de tabel is daarom indicatief uitgegaan van
resulterend 30% opkoop van alle drie de diersoorten. De uiteindelijke omvang en verhouding
voor wat betreft pluimvee en varkens zal zich moeten wijzen in de gebiedsgerichte aanpak.
Uitbreiden natuur: Met de integrale aanpak kan volgens PBL 280.000 ha landbouwgrond
worden opgekocht. In de natuurverkenning van 2020 stelt het PBL in een ruwe schatting dat
met ongeveer 200.000 ha extra agrarische natuur én 150.000 ha extra natuurareaal 90%-95%
doelbereik VHR mogelijk is. Dat betekent een 'overshoot' in de integrale aanpak van ca. 80.000
ha landbouwgrond. Tegelijkertijd stelt het PBL dat zonder het toevoegen van extra
natuurareaal de verhoging van het doelbereik voor de VHR gelimiteerd zal zijn. Daarom is in
het integrale pakket opgenomen dat ca. 40.000 ha van de opgekochte landbouwgrond, indien
nog extensiever en natuurinclusiever ingericht, ingevuld wordt als extra natuurareaal, om zo
een deel van de opgave van 150.000 ha extra natuurareaal in te vullen. Hoewel dan nog
40.000 ha landbouwgrond resteert, geldt voor zowel de 200.000 ha agrarische natuur als de
40.000 ha extra natuurareaal dat de daadwerkelijke hoeveelheid benodigde areaal sterk
afhankelijk is van de mix en de mate van extensivering en natuurinclusiviteit. De verwachting
is dat gegeven deze marge, de 280.000 ha uit het pakket voldoende is. Hierbij is overigens
relevant dat dit extra natuurareaal geen Natura 2000-status hoeft te krijgen. Om lock-ins te
voorkomen zal grondopkoop en herwaardering de komende jaren in een doorlopende
gebiedsgerichte aanpak en analyse betrokken moeten worden. Dit betekent aanvullende
herwaardering en kosten voor herinrichting en beheer, welke is begroot op £ 2 mrd. Het is
reëel dat, gegeven de uitvoeringslast, de realisatie van het extra natuurareaal (deels) post
2031 uitgevoerd zal worden. De verwachting van het PBL is dat er in de periode daarna nog
een restopgave voor natuurareaal van 110.000 ha blijft om tot 90-95% doelbereik VHR te
komen.
Bufferstroken langs beken voorde KRW: Om in bepaalde gebieden (met name zandgronden in
Limburg en Brabant) aan de KRW te voldoen is de aanbeveling van het WUR om brede
bufferstroken langs beken in die gebieden te realiseren. Het landbouwareaal dat hiervoor moet
worden omgezet naar natuurareaal of waar landbouw alleen kan blijven in zeer extensieve
vorm (als grasland). Dit is op het moment zowel in gebruik voor grasland en bouwland.
Indicatief is deze post begroot op € 1 mrd.

Spoor 2: Perspectief blijvers
Met de maatregelen in spoor 2 wordt ingezet op een duurzaam werkende landbouwsector met
toekomstperspectief. In de uitwerking van dit spoor bestaat veel vrijheid in type sturing en
maatregelen. De voorgestelde indicatieve uitwerking van maatregelen leiden enerzijds tot een
reductie van emissies vanuit de landbouwsector, bijvoorbeeld door stal- en
managementmaatregelen, en anderzijds worden boeren ondersteund in het maken van de transitie
naar duurzame vormen van landbouw.
•
Natuurindusieve landbouw: in bepaalde gebieden zal de landbouw extensiever grond moeten
gebruiken om daarmee emissies en uitspoeling te verminderen. Dat versterkt ook de
biodiversiteit in betreffende gebieden. Om daar een structureel verdienmodel te kunnen
ontwikkelen is het nodig om naast goedkoperere grond (zie herwaardering in het andere spoor)
ook de transitie naar dat andere grondgebruik mogelijk te maken. Daarvoor wordt in dit
voorstel het omschakelprogramma fors uitgebreid. Daarnaast zijn er maatregelen nodig rond
het versterken van het beheer van de groenblauwe dooradering. Ten slotte wordt het budget
voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer opgehoogd om de biodiversiteit verder te
ondersteunen (kostendekkend).

•

•

Innovatieve stalsystemen en managementmaatregelen: Dit bevat drie subposten: 1)
onderzoek, innovatie, monitoring en pilots rond stallen, (2) managementmaatregelen en 3)
subsidie uitrol integraal emissiearme stallen. Bij deze maatregel is een goede fasering van
belang om aan te sluiten bij het vervangingstempo en om lockins te voorkomen. Ook na 2030
zal hier daarom naar verwachting een opgave liggen. Dit behoeft nog verdere uitwerking dus er
kan rekening worden gehouden met een bandbreedte van 0,9 - 1,5 mrd.
Beleid rond versterken ondernemerschap en innovatie: Om de transitie in de gehele landbouw
te kunnen maken en de goede positie van Nederland als innovatieve wereldspeler, met een
goede basis in primaire productie, sterk te houden en verder uit te bouwen, is een pakket aan
maatregelen opgesteld om ondernemerschap en innovatie tot verdere wasdom te laten komen.
Het bestaat uit een fors aantal maatregelen, waarbij het grootste blok gericht op (digitale)
innovatie, kennisontwikkeling en -diffusie. Dit budget draagt ultiem bij aan de overstap naar
een andere manier van sturen in de land- en tuinbouw. Voor de komende jaren is het sturen op
maatregelen nodig om binnen doelbereik te komen, vanaf dat moment ontstaat ruimte voor de
omslag van middel- naar doelsturing. Daarmee wordt ruimte geboden aan ondernemerschap
en innovatie; ook in de keten en ten bate van de consument.
o
Daarvoor is nodig dat er wordt geïnvesteerd in digitalisering, via onder meer een
actieprogramma rond de maatschappelijke opgaven zoals die gericht op
emissievermindering, bodemverbetering en klimaatadaptatie, meerdere regionale
fieldlabs (voor de toepassing van precisielandbouw maar ook duurzame teeltsystemen
als strokenteelt) en het demonstreren van nieuwe systemen van duurzame landbouw
gericht op goede verdienmodellen. Daarnaast is nodig dat er meet- en
monitoringssystemen worden ontwikkeld die ook kunnen worden opgenomen in
bedrijfsmanagementsystemen t.b.v. halen van omgevingswaarden maar ook ten
aanzien van versterkte biodiversiteitsmonitoring. Het toevoegen van klimaat en KRW
aan meetsystemen voor stikstof wordt eveneens gestimuleerd,
o
Essentieel voor de doorwerking van die kennis nodig voor de omslag naar duurzaam,
stikstofarm en klimaatbestendig ondernemen is een effectieve landing in de praktijk en
door kennis uit de praktijk beter terug te sluizen. Dit gebeurt door intensivering van
het instrumentarium gericht op kennis op het boerenerf als bedrijfsadviezen voor
individuele boeren maar ook in groepsverband en door bijvoorbeeld
praktijkleernetwerken voor boeren om samen kennis te delen, toe te passen en te leren
van elkaar. Ondernemerschap wordt verder ondersteund door maatregelen rond
biologische en multifunctionele landbouw en een set maatregelen rond plantaardige
teelten, waaronder ondersteuning van producentenplatforms.

Uitvoeringskosten
•
De uitvoeringskosten zijn vooralsnog geraamd op de vaak gehanteerde 10% van de omvang
van de beleidsintensiveringen opkoop, herwaardering en natuurinclusieve landbouw. Daarbij
moet worden opgemerkt dat de bevindingen van het rapport Heij (versterking
uitvoeringskracht) nog moeten worden uitgewerkt. Deze uitwerking kan plaatsvinden als
politiek besluitvorming heeft plaatsgevonden over aard en omvang van de beoogde
intensiveringen en de transitie van het landelijk gebied. Op basis daarvan kan een breder
afgewogen inschatting worden gemaakt van de uitvoeringskosten voor de verschillende
beleidsintensiveringen en de kosten voor het versterken van de uitvoeringskracht.
Begrotingsfonds
De vervolgstappen in de (integrale) stikstofaanpak vragen om significant extra middelen om
concrete additionele maatregelen te kunnen nemen. Door de benodigde middelen te reserveren in
een begrotingsfonds wordt een sterk signaal gegeven dat middelen voor langere tijd worden
geoormerkt, waardoor geloofwaardiger beargumenteerd kan worden dat de reductiedoelen
gerealiseerd worden. Ook wordt hierdoor sectoren langjarig perspectief en zekerheid op
financiering geboden en de nodige flexibiliteit ingebouwd.
Doelbereik
VHR-doelbereik
Het PBL stelt in haar rapport dat met de integrale aanpak, zoals deze zomer is geanalyseerd, het in
orde brengen van de condities voor de afgesproken doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen van
ca. 72% verder kan toenemen naar ca. 78% procent. De ambtelijke inschatting is dat zonder de
toevoeging van extra leefgebied, dit percentage tot maximaal 82 procent kan worden gebracht op
basis van optimalisatie en aanbevelingen van PBL. Met de toevoeging van extra natuurareaal van
40.000 ha t.w.v. 2 mrd. (zoals in spoor 1 omschreven) is de verwachting dat dit doelbereik nog
enkele procentpunten kan stijgen. Dat is een significante stap.

KDW-doelbereik
Het percentage stikstofgevoelige landnatuur in Natura 2000-gebieden waar de stikstofdepositie
onder de kritische depositiewaarde (KDW) ligt, kan met de integrale aanpak (zoals deze zomer
doorgerekend) toenemen naar bijna 60 procent. Om de doelstelling uit de stikstofwet voor 2035 te
realiseren moet 74 procent van het areaal zich onder de KDW bevinden. Op basis van een
ambtelijke analyse op het RIVM-rapport is de verwachting dat met het ruimtelijk optimaliseren van
het maatregelenpakket en een gebiedsgerichte mix van opkoop van alle diercategorieën (wat niet
in het initiële integrale pakket zat dat deze zomer door PBL doorgerekend was) het doel van 2035
uit de stikstofwet meer binnen bereik komt. De verwachting is eveneens dat een gebiedsgerichte
uitvoering van het integrale pakket substantieel bijdraagt aan de trend om de stikstofoverbelasting
op de overige gebieden terug te dringen, met name het aandeel areaal met een gemiddeld zware
overbelasting. Dit door bijvoorbeeld maatregelen zo veel mogelijk te richten op gebieden waar
verslechtering dreigt. Momenteel staat de uitvraag bij het RIVM uit om indicatief meer inzicht te
geven in wat een opkoop mix van alle diercategorieën (melkvee én varkens en kippen) bij kan
dragen aan KDW-doelbereik.
Stikstof in relatie tot klimaat
Huidige 2030 kiimaatdoei 49% reductie) en aangescherpte EU-doeisteiiing
Het is van belang dat het huidig klimaatbeleid voor de landbouw wordt voortgezet en dat de
gemaakte afspraken in het klimaatakkoord worden uitgevoerd. Voor de landbouwsector geldt op
grond van het klimaatakkoord een inspanningsverplichting van 3,5 Mton C02-eq en een ambitie
doelstelling van 6 Mton C02-eq (beiden inclusief landgebruik) emissiereductie in 2030 (t.o.v.
gevoerd beleid in 2016). Met de uitvoering van het huidig klimaatbeleid wordt volgens de laatste
prognoses (KEV 2021) rond de 1,4 Mton COa-eq aan emissiereductie in 2030 door de landbouw
gerealiseerd. Dat is 2-4,6 Mton C02-eq te weinig om de huidige klimaatopgave van de landbouw te
realiseren. Bovendien zal de aangescherpte EU-doelstelling en de bijbehorende wetgevende
voorstellen (het Fit for 55 pakket) voor 2030 ook nog tot een aanvullende opgave voor onder
andere landbouw en landgebruik leiden.
Bijdrage integraie aanpak stikstof aan kiimaat
Uit de meest recente doorrekening van o.a. PBL blijkt dat de aangescherpte integrale aanpak
stikstof voor 2030 een broeikasgasemissiereductie potentieel heeft van maximaal 6 Mton COa-eq in
de landbouw en landgebruik (veenweide). De C02-eq reductie komt door de opgenomen reductie
van de veestapel (waarbij het grootste effect komt door de opgenomen reductie van melkvee) en
vernatting van veenweidegebied. Daarnaast ontstaat er door de gebiedsgerichte aanpak ruimte
voor extra bos (middels extra natuurareaal) met klimaatwinst tot gevolg. De aanscherpte integrale
aanpak kan hiermee, in aanvulling op de afspraken uit het Klimaatakkoord, de noodzakelijk extra
emissiereductie realiseren om aan de huidige en aanvullende klimaatdoelstellingen voor de
landbouw en landgebruik te kunnen voldoen in 2030.. De stikstofuitstoot van de sectoren industrie
en mobiliteit zal tot 2030 sterk dalen volgens het basispad van het PBL (respectievelijk 8,4% en
48%), voor door emissienormstelling en toepassing van Beste Beschikbare technieken (BBT).
Naast maatregelen in de structurele aanpak stikstof bevat het pakket klimaatmaatregelen waartoe
voor de miljoenennota is besloten ook maatregelen met een reducerend effect op stikstof. Hierbij
gaat het om stimulering van elektrische personenauto's en bestelbusjes, de uitrol van walstroom
voor zeeschepen in havens en het stimuleren van warmte en waterstof die op termijn een
alternatief kunnen bieden voor fossiele energie.
KRW
De memo van de WUR geeft aan dat vernatten van veenweidegebieden en het introduceren van
bufferstroken van 100 of 250m langs beekdalen mogelijkheden zijn om doelbereik KRW te
verhogen. Het vernatten van veenweidegebieden heeft ook een positief effect op VHR-doelbereik
en de klimaatopgave en zal voor wat betreft de KRW in die gebieden een significant effect hebben.
Uitkoop van landbouwgrond langs beken in het oostelijk en zuidelijk zandgebied van maximaal
250m brede stroken grond, die vervolgens worden omgezet in natuur of extensief beheerd
grasland zorgt er voor dat op termijn de uitspoeling met 40-70% afneemt voor stikstof (N) en met
20-30% voor fosfor (P). Hiermee worden in die gebieden de KRW-doelen gehaald. Bij inzet als
natuur kan meegekoppeld worden met de opgave voor klimaatadaptatie en de verdere realisatie
van het Natuurnetwerk Nederland. Uitzoekpunten hierbij zijn 1) optimalisatie van de breedte en
het gebruik van de bufferstroken , 2) wat de maximale win-win is tussen gronden die voor stikstof
worden opgekocht en voor doeleinden KRW, en 3) in hoeverre mogelijk extra natuurareaal voor
hoger doelbereik VHR gecombineerd kan worden met de brede bufferstroken voor de KRW. Met
een integrale aanpak die voorziet in deze opties en een adequaat 7® Actieprogramma Nitraat is de
landbouwbijdrage aan de KRW op hoofdlijnen geborgd.

Beantwoording van formatievragen vanuit de 'secondantentafel' door het ministerie van
LNV - verzocht op 19 oktober 2021, beantwoording 19 oktober 2021
Er speelt het 7® actieprogramma voor de nitraatrichtlijn en het Nationaal Strategisch
Plan voor het GLB. Deadline in Europa is eind december, en er is al goed coalitieoverleg
met de coalitie in wording, maar wij zouden graag horen wat de deadline is waarop
besluitvorming uiterlijk moet plaatsvinden [op beide trajecten],
7® actieprogramma Nitraatrichtliin
•
Besluitvorming met Europese Commissie: 1 november - 1 december 2021, in een
onderhandelingsproces tussen de minister en de Europese Commissie.
•
Medio november 2021: het definitieve 7® actieprogramma Nitraatrichtlijn naar de Tweede
Kamer.
•
1 december 2021: overeenstemming met de Europese Commissie over het definitieve 7®
actieprogramma Nitraatrichtlijn in verband met agenda Nitraatcomité.
•
Indien overeenstemming: 15 december 2® presentatie Nitraatcomité. Indien geen
overeenstemming - problematisch omdat derogatie pas na uitrijdseizoen 2022 verleend
kan zijn.
•
Uiterlijk 31/12/2021: officiële 7® actieprogramma Nitraatrichtlijn indienen bij de Europese
Commissie.
•
Er moeten vier presentaties gegeven worden in vier opeenvolgende Nitraatcomités om tot
verlening van de derogatie te komen. Er zijn vier presentatiemogelijkheden per jaar. De
eerste presentatie is in september gegeven. De Europese Commissie bepaalt of de
volgende presentatie gegeven mag worden.
Indien later dan 1 december 2021 overeenstemming wordt bereikt, kan er geen tweede presentatie
worden gegeven in het nitraatcomité van 15/12. Hiermee verschuift het proces drie maanden waardoor niet in juni 2022 uitsluitsel gegeven kan worden, maar pas in september 2022. Dit is na
het uitrijdseizoen, waardoor boeren geen mogelijkheid meer hebben om bij te sturen indien
derogatie vervalt. Dit levert heel veel onzekerheid op voor de boeren of er nu wel of geen rekening
gehouden moet worden met derogatie, met grote risico's van overschrijding gebruiksnorm dierlijke
stikstof.
NSP voor het GLB
De deadline voor het indienen van het NSP in Brussel is 31 december 2021. Vóór die tijd zullen we
het NSP aanbieden aan de Tweede Kamer ter bespreking. Tussen het nemen van bestuurlijke
besluiten over de te nemen maatregelen, de budgetten daarvoor, de verdeling van de financiële
lasten en de governance moet echter veel technisch werk verricht worden om het NSP in de
vereiste vorm en met de vereiste onderbouwing in Brussel te kunnen indienen. Daarnaast kost het
voorbereiden van de uitvoering die per 1 januari 2023 start, veel tijd van het betaalorgaan en
andere uitvoerders. Inmiddels is er een reëel risico dat de uitvoering per 1 januari 2023 nog niet
klaar of onvoldoende robuust is. Zo snel mogelijk bestuurlijke besluitvorming is daarom
noodzakelijk. Die duidelijkheid is ook nodig voor de gesprekken met stakeholders en boeren. De
stappen die nog genomen moeten worden de komende maanden om de deadline van 31 december
te halen zijn hieronder aangegeven, met een globale tijdsplanning:
•
•
•

•
•

•
•
•

Onderhandelingen formatie;
Bestuurlijke besluitvorming (akkoord met provincies) - eind oktober (?);
Opstellen publieksversie NSP (versie die geschikt is voor bespreking met de Tweede
Kamer, wat we moeten indienen bij de Europese Commissie is dat niet) - medio november
(?);
NSP aanbieden aan de Tweede Kamer ter bespreking - begin december;
Ambtelijk opstellen van het NSP naar aanleiding van bestuurlijke besluitvorming: oftewel,
het opstellen van het NSP zelf conform EU-voorschriften (hiervoor is ook enkele weken
nodig);
Start ter inzage legging S-MER inclusief NSP - begin december;
Ingediend zijn bij de Europese Commissie (31 december 2021);
In 2022 beoordeling NSP door de Europese Commissie.

Zijn er op het gebied van stikstof deadlines die moeten worden gehaald op basis van de
huidige wet stikstofreductie en natuurverbetering of anderszins?
Ja, er gelden zowel vanuit de Europeesrechtelijke doelstellingen als vanuit de Wet stikstofreductie
en natuurverbetering bepaalde deadlines. Hieronder zijn ze puntsgewijs neergezet.
Wet stikstofreductieverbetering en natuurverbetering
•
In de Wsn staan drie resultaatsverplichtende omgevingswaarden: in 2025 moet minimaal
40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura 2000-gebieden
onder de kritische depositiewaarde zijn gebracht; in 2030 minimaal de helft en in 2035
minimaal 74%. Er zijn nog geen verdere tussendoelen vastgelegd, dit is nog onderdeel van
verdere uitwerking.
•
De Wsn verplicht tot het vaststellen van een programma stikstofreductie en
natuurverbetering ter realisatie van bovengenoemde omgevingswaarden, en voor het
bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen. De wet geeft daarvoor geen formele deadline.
Wel is in de contourennota van het programma Wsn aangegeven dat vaststellen van het
programma naar verwachting is voorzien in medio 2022.
•
De Wsn schrijft daarnaast het vaststellen van een legalisatieprogramma meldingen voor.
De wet vereist dat het legalisatieprogramma zo spoedig mogelijk wordt vastgesteld. Na
vaststelling van het legalisatieprogramma moeten de maatregelen voor het legaliseren van de
meldingen binnen drie jaar zijn uitgevoerd.
•
Ook is in de Wsn voorzien in het vaststellen van gebiedsplannen door provincies ter
nadere gebiedsgerichte uitwerking van het programma SN. Deze gebiedsplannen moeten 2
jaar na inwerkingtreding van de Wsn, dat wil zeggen 1 juli 2023, door provincies zijn
vastgesteld.
•
Uit de Wsn volgen tot slot een aantal monitoring- en bijsturingsverplichtingen:
o
Een jaarlijkse rapportage van de omvang van de stikstofdepositie op de voor stikstof
gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden om de trend in stikstofdepositie waar te
kunnen nemen.
o Een tweejaarlijkse tussentijdse rapportage van de voortgang en de gevolgen van
bronmaatregelen ten aanzien van de reductieopgave en omgevingswaarden en
rapportage van de voortgang en gevolgen van natuurmaatregelen.
o Elk zesde jaar, naar planning in 2025, een rapportage over: de omvang en de kwaliteit
van de voor stikstof gevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden die in het
programma stikstofreductie en natuurverbetering zijn opgenomen, in relatie tot de
instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden en de landelijke staat van
instandhouding. Op basis hiervan worden het ambitieniveau van het complete
programma stikstofreductie en natuurverbetering en de benodigde samenstelling van
bron- en natuurmaatregelen voor effectief natuurbehoud en -herstel waar nodig
geactualiseerd. De eerstvolgende rapportage aan de Europese Commissie is in 2025,
op basis daarvan wordt het programma stikstofreductie en natuurverbetering in 2026
zo nodig geactualiseerd.
o In elk geval zal (ook) in 2028 worden bezien of met het programma (inclusief de
beschikbare budgetten) kan worden voldaan aan de omgevingswaarde voor 2035, en
zo niet welke aanpassingen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
o
Uiterlijk twee jaar voordat de termijn verstrijkt waarbinnen aan de uiterste
resultaatsverplichting moet zijn voldaan (dus voor het eerst uiterlijk in 2033), moet
een wetsvoorstel worden ingediend ten behoeve van de vaststelling van een
omgevingswaarde voor de volgende periode.
Instandhoudingsdoelstellingen van de Vogelrichtlijn en habitatrichtlijn
Ook hieruit vloeien impliciet deadlines voort met belangrijke implicaties voor de stikstofaanpak:
•
Het voorkomen van verslechtering van Natura 2000 gebieden is daarbij een verplichting die
voortdurend geldt en kan - indien daar ecologisch aanleiding voor is - leiden tot de
verplichting daar (onmiddellijk) passende maatregelen in de vorm van bijvoorbeeld
stikstofreducerende bronmaatregelen voor te treffen. Dat kan op gebiedsniveau leiden tot

eerdere - ecologisch ingegeven - verdergaande verplichtingen voor stikstofreductie dan de
hierboven beschreven verplichtingen om aan de omgevingswaarden te voldoen.
Daarnaast moet op termijn worden toegewerkt naar het behalen van de gunstige staat van
instandhouding van in de VHR beschermde soorten en habitatrichtlijn. Daarvoor is vooralsnog
geen tijdspad afgesproken. De Europese Commissie stelt in de recente biodiversiteitsstrategie
nu wél voor om te komen tot een stapsgewijze verbetering, en daarbij te kiezen welke
habitattypen en plant- en diersoorten daarbij voorrang verdienen.
Ten aanzien van de landelijke doelstelling vraagt de Europese Commissie de lidstaten ervoor
te zorgen dat er in 2030 geen landelijke achteruitgang meer plaats vindt in trend en status
van alle beschermde habitats en soorten. Daarbovenop vraagt de Europese Commissie de
lidstaten ervoor te zorgen dat in 2030 ten minste 30% van de plant- en diersoorten en
habitats die momenteel niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren, ofwel een
gunstige staat hebben of ten minste een sterke positieve trend vertonen.

Beantwoording van formatievragen vanuit de 'zijtafel stikstof / landbouw' door het
ministerie van LNV - verzocht op 18 oktober 2021, beantwoording 19 oktober 2021
Heeft het juridische betekenis ais voor de instandhoudingsdoeisteiiing van de Vogei- en
Habitatrichtiijn een einddatum wordt bepaaid?
•

•

•

•

•

•

De verplichting van het realiseren van een gunstige staat van instandhouding voor de
onder de reikwijdte van de richtlijn vallende habitattypen en (leefgebieden van) soorten is
als zodanig opgenomen in de Habitatrichtiijn en wordt over het algemeen ook gelezen in de
Vogelrichtlijn. De verplichting is ook in de Wet natuurbescherming verankerd.
Tot nu toe is er geen einddatum aan gekoppeld, omdat: 1. natuur zich niet laat dwingen en
2. bij de maatregelen om de doelstelling te realiseren op grond van de richtlijnen rekening
moet worden gehouden met de sociaaleconomische vereisten en de regionale en lokale
bijzonderheden. Dat verhoudt zich lastig met een generiek landelijk doel en kan in de tijd
ook een andere weging vergen.
Niet uitgesloten is overigens dat in het kader van de Europese biodiversiteitsstrategie op dit
vlak meer dwingende termijnen vanuit de EU richting de lidstaten gaan worden
geformuleerd, In termen van doelbereik in 2050.
Noemen van een einddatum in het coalitieakkoord heeft vooral politieke betekenis voor de
partijen die het akkoord sluiten. Bij omzetting door het volgende kabinet in beleid en
maatregelen wordt een einddatum ook een mogelijk toetspunt voor de rechter. Het gewicht
is afhankelijk van de precieze formulering en wijze van verankering: wordt het een
streefdoel / inspanningsverplichting in een beleidsvisie of een resultaatsverplichting in de
wet. Los daarvan is het zo dat naarmate een bepaalde einddatum vaker wordt genoemd,
deze ook door de rechter beschouwd kan worden als een soort 'communis opinio' waaraan
beleid en besluiten kunnen worden getoetst.
Juridische werking kan spelen in civielrechtelijke procedures van milieuorganisaties tegen
de Staat, waarbij de vraag voorligt of de Staat voldoende doet om aan de Vogelrichtlijn, de
Habitatrichtiijn en de internationale biodiversiteitsverdragen te voldoen. Zij kan ook bij de
bestuursrechter aan de orde zijn als het gaan om de toetsing van besluiten, in het
bijzonder natuurvergunningen voor projecten met mogelijke nadelige effecten voor een
Natura 2000-gebied. Voor die bestuursrechtelijke toets moet wel eerst een vertaling van
het landelijke doel naar gebiedsdoelstellingen hebben plaatsgevonden via de
aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen van de Natura 2000-gebieden.
Het noemen van een einddatum heeft geen juridische betekenis in de zin dat daardoor in
de tussentijd de verlening van natuurvergunningen gemakkelijker zou worden 'omdat het
uiteindelijk toch goed komt met de natuur'. Daar geldt 'eerst zien en dan geloven': alleen
een verzekerde aanpak met zekere maatregelen en zekere effecten, waarbij behoud in alle
gebieden duurzaam is gegarandeerd en waar nodig wordt toegewerkt naar herstel, kan
helpen vergunningverlening op termijn te vereenvoudigen. Bij het systeem van de
richtlijnen moet sowieso altijd op gebiedsniveau zekerheid bestaan dat het te vergunnen
project de doelstellingen niet in gevaar brengt, maar naarmate de condities van het gebied
beter zijn kan die zekerheid eerder worden geboden.

Lever de verschillende definities van grondgebondenheid
Grondgebonden veehouderijbedrijven= alle geproduceerde mest kan worden aangewend op het
eigen bedrijf of op de grond van een collega in een (regionaal) samenwerkingsverband.
Grondgebondenheid: dit betekent dat ieder melkvee- en vleesveebedrijf de mest op het eigen
bedrijf of in de buurt kan plaatsen en dat er nergens in deze sectoren nog sprake is van een
mestoverschot.
13 april 2021: "Op welke manier wordt grondgebondenheid gedefinieerd? De basis hiervoor is dat
de geproduceerde mest past binnen de mestpiaatsingsruimte die een boer tot zijn beschikking
heeft (de hoeveelheid mest die gebruikt mag worden op grond behorend tot zijn eigen bedrijf of
met een samenwerkingsovereenkomst op een terrein van een andere eigenaar). Daarbinnen zijn er
voor de definitie van grondgebondenheid nog verschillende mogelijkheden. Als aangegeven in de
contourenbrief denk ik aan het in overeenstemming brengen van de mestproductie met de
beschikbare mestpiaatsingsruimte, uitgedrukt in nutriënten per hectare of aantal dieren per
hectare of melkproductie per hectare en het stellen van een bovengrens daaraan (cap).
Een ander belangrijk aspect bij de definitie van grondgebondenheid is de omgang met
samenwerkingsovereenkomsten. Wanneer niet alle mest op het eigen bedrijf geplaatst kan worden
kan dit mogelijk wel in samenwerking met een andere ondernemer. Het is hierbij belangrijk om
duidelijk te hebben welke eisen aan een samenwerkingsovereenkomst worden gesteld. Daarbij valt
te denken aan eisen over de duur van de overeenkomst en de afstand tussen de veehouder en de
percelen die in het kader van een samenwerkingsbijeenkomst worden bemest.
In de bijlage bij deze brief informeer ik uw Kamer nader over relevante informatie en daarbij
aansluitende opties die er zijn voor het uitwerken van grondgebondenheid."
Bron: Brief aan de Tweede Kamer van 2 september 2020, Contouren toekomstig
mestbeleid: https://www.riiksoverheid.nI/binaries/riiksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/0
9/08/kamerbrief-contouren-toekomstia-mestbeleid/brief+nieuwmestbeleid.pdf
Bron: Brief aan de Tweede Kamer van 13 april 2021: Routekaart Toekomstig Mestbeleid + bijlage:
https://www.riiksoverheid.nl/binaries/riiksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/04/13/kamer
brief-over-routekaart-toekomstig-mestbeleid/kamerbrief-over-routekaart-toekomstiQmestbeleid.pdf

Bijlage 1 - Verkenning definities grondgebondenheid (bij brief 13 april)
(...)
4 Eén GVE komt overeen met één melkkoe. Een kalf (0-1 jaar) telt voor 0,23 GVE en jongvee van
1 jaar en ouder telt voor 0,53 GVE. Een gemiddeld melkbedrijf telt gemiddeld ca. 100 melkkoeien
en ca. 50-60 stuks jongvee. Een gemiddelde koe levert ca. 8.500 kg melk.
Definities grondgebondenheid
De omvang van de opgave om toe te werken naar een volledig grondgebonden melkvee- en
rundvleesveehouderij en de mate waarin deze opgave uitvoerbaar een controleerbaar is hangt af
van de definitie. Hiervoor staan een aantal vraagstukken centraal:
Bedrijfsspecifieke verantwoording en cap op grondgebondenheid
Zoals aangegeven in het voorgaande zullen de potentieel grondgebonden bedrijven, in de
aangegeven indicatieve verdeling de groep tussen de 2 en 2,25 GVE/ha, mogelijk door middel van
een vorm van bedrijfsspecifieke verantwoording wijze kunnen aantonen dat zij daadwerkelijk
grondgebonden zijn en dus alle geproduceerde mest op een milieuverantwoorde wijze kunnen
plaatsen binnen hun bedrijf. De mogelijkheid om op een bedrijfsspecifieke manier de
grondgebondenheid aan te tonen moet worden beperkt tot deze bedrijven. Het is ongewenst dat
deze mogelijkheid openstaat voor bedrijven met een hogere veebezetting. Die zijn immers zo
intensief dat, ook bij een optimale inzet van de mineralenstromen op hun bedrijf, er met hoge
waarschijnlijkheid toch een mestoverschot blijft bestaan. Als de mogelijkheid van bedrijfsspecifieke
verantwoording voor hen wel wordt geopend zou dat een (te) hoge fraudedruk geven en zodanig

hoge eisen stellen aan het in te zetten bedrijfsspecifieke instrumentarium dat het geheel in de
praktijk voor zowel boer als overheid onwerkbaar is. Dit is de reden dat voor het al dan niet
mogelijk maken van bedrijfsspecifieke verantwoording een absolute bovengrens aan de intensiteit
van het rundveehouderijbedrijf wenselijk is. Bij de bovengrens is de eenvoud en handhaafbaarheid
van belang, en ook mogelijke neveneffecten bijvoorbeeld ten aanzien van dierenwelzijn.
Voor deze absolute bovengrens komen enkele mogelijkheden naar voren:
- GVE/ha: Door een cap op de veebezetting per hectare van (bijvoorbeeld) 2,25 GVE/ha vast te
leggen wordt er een maximum gesteld aan het aantal te houden dieren per hectare, gebaseerd op
de stikstofproductie van een gemiddelde koe (incl. jongvee).
- Melkproductie/ha: Een cap kan ook uitgedrukt worden in melkproductie per ha, in plaats van
GVE. Het verschil met de optie hierboven is dat de prikkel om meer melk per dier te gaan
produceren wordt weggenomen en dat er geen gat ontstaat tussen de gebruiksnorm en de
grondgebondenheidsnorm. Overigens zal vanzelfsprekend voor de rundvleesveehouderij deze
eenheid niet passen.
- Een combinatie van beide mogelijkheden lijkt ook mogelijk, om enerzijds een race naar hoge
melkproducties per koe te ontmoedigen en anderzijds een te hoge vee-intensiteit te beperken.
- Maximaal fosfaatoverschot per bedrijf: Voor de wet grondgebondengroei, onderdeel van de
Meststoffenwet, wordt er nu gewerkt met een mate van fosfaatoverschot om te bepalen of een
bedrijf bij verdere ontwikkeling voldoende grond heeft. Dit instrument kan verfijnd worden ten
aanzien van de bestaande situatie.
Regionale samenwerkingsovereenkomsten
Binnen de huidige regelgeving wordt grondgebondenheid bepaald door de hoeveelheid land die een
melkveehouder bezit/pacht. Wanneer samenwerkingsovereenkomsten worden meegerekend bij het
vaststellen van grondgebondenheid zal dit de mogelijkheden om grondgebonden te worden
verbreden. Bij de verdere invulling hiervan spelen verschillende aspecten een rol:
- De toegestane afstand tot de landbouwer waarmee een samenwerkingsovereenkomst wordt
aangegaan;
- Aanvullende eisen aan de overeenkomst (bv. duur, de mate waarin ruimte is voor
schommelingen, bv. als een akkerbouwer door weersomstandigheden minder mest kan plaatsen);
- De hoeveelheid plaatsingsruimte in de buurt: op de zandgronden in het zuiden zijn er relatief veel
veehouders, terwijl er in de zeekleigebieden juist veel plaatsingsruimte is;
- De mate waarin grondgebondenheid mag worden ingevuld met samenwerkingsovereenkomsten,
m.a.w.: wordt er een minimaal percentage eigen grond vastgelegd (zie ook minimaal percentage
grasland);
- Hoe de fasering naar volledige grondgebondenheid voor de melk- en rundvleesveehouderij wordt
ingevuld.
Rol bedrijfsspecifieke verantwoording
Door een mogelijkheid van bedrijfsspecifieke verantwoording te ontwikkelen zouden bedrijven die
forfaitair meer mest produceren dan ze op hun land kwijt kunnen (dus meer dan 2 GVE/ha
hebben), kunnen aantonen dat zij een stikstofefficiëntere bedrijfsvoering hebben dan gemiddeld.
Essentieel bij het mogelijk maken van bedrijfsspecifieke verantwoording is een betrouwbaar, te
borgen en handhaafbaar instrument. Vooralsnog ontbreekt het hieraan. Indien een dergelijk
instrument ontwikkeld kan worden, waarbij er meer ruimte is om stikstofefficiëntie aan te tonen,
dan zou dit betekenen dat melkveehouders meer mogelijkheden hebben om een grondgebonden
bedrijfsvoering te bereiken.
Aanvullende eisen grasland/huiskavel
Voor milieu en klimaat zou een ondergrens voor het aandeel grasland, mogelijk permanent
grasland, per bedrijf sterk bijdragen. Eisen aan een huiskavel zou stimuleren dat er ook
daadwerkelijk weidegang plaatsvindt, wat een positief effect heeft op de reductie van ammoniak.
Overigens scoren op dit moment de bedrijven van 2 GVE/ha en hoger het hoogst op het aandeel
grasland. Dit hangt samen met de voorwaarden van de derogatie. Extensieve bedrijven (1,5
GVE/ha en lager) hebben niet al het land dat zij bezitten nodig voor het voeden van hun dieren
(telen van gras) en combineren hun bedrijf vaker met een akkerbouwtak.

Beantwoording van formatievragen vanuit de 'zijtafel stikstof / landbouw' door het
ministerie van LNV - verzocht op 19 oktober 2021, beantwoording 19 oktober 2021
Wat zou het betekenen als je het pad van Remkes (50% emissiereductie in 2030 tov
2019) overneemt voor de systematiek in de wet (% onder de KDW)?
Het advies is een eventueel doel in emissiereductie door te vertalen naar doelstellingen op het
gebied van natuur.
Toelichting
Waarom depositiedoelstellingen nu in de wet?
•
KDW-doelstelling (stikstof belangrijkste drukfactor, KDW meest harde wetenschappelijke
indicator) is nauw verbonden aan natuurdoelstelling (dat is het hoofddoel)
•
Sturen op KDW is sturen op staat van instandhouding Natura 2000-gebieden (ook bepalend
voor toestemmingsverlening, nu en in de toekomst)
•
KDW-doelstelling geeft de legitimatie en maakt het praktisch mogelijk om regionaal
doelstellingen vast te leggen en door te vertalen (op depositie of emissie).
Waarom niet emissie?
•
Geen koppeling met natuurdoelstelling (sturen op emissie kan betekenen dat positief effect
op natuur buiten de landsgrenzen optreedt; zeker bij NOx)
•
Geen wettelijke titel om ruimtelijk doelstellingen (aan provincies) op te leggen (wegens
ontbreken directe verbinding met natuur)
NB: in de huidige systematiek wordt er al wel een doorvertaling gemaakt van een landelijke KDWdoelstelling (depositie) naar regionale emissiedoelstellingen.

Beantwoording van formatievragen vanuit de 'zijtafel stikstof / landbouw' door het
ministerie van LNV - verzocht op 19 oktober 2021, beantwoording 19 oktober 2021
Wat is de voorziene planning ten aanzien van de gebiedsgerichte aanpak stikstof en hou
verhoudt dit zich tot een integrale aanpak?
Planning tav gebiedsgerichte aanpak
•
Bij de planning ten aanzien van de gebiedsgerichte aanpak stikstof staan de kaders uit de
wet stikstofreductie en natuurverbetering centraal: medio 2023 (2 jaar na inwerkingtreding
van die wet) moeten de gebiedsplannen voor deze aanpak worden vastgesteld.
•
Eind 2021 / begin 2022: quick scan natuurdoelanalyses (drukfactor stikstof)
Dit wordt getoetst door een onafhankelijke autoriteit en is input voor het programma
stikstofreductie en natuurverbetering: publicatie voorzien medio 2022.
•
Parallel Is al gestart met gebiedsprocessen en het opstellen (en waar mogelijk) realiseren
van de gebiedsplannen. Vanaf medio 2022 tot en met medio 2023 komen de definitieve
natuurdoelanalyses. Mede op basis daarvan worden de definitieve gebiedspiannen
vastgesteld voor medio 2023. De gebiedsplannen bevatten vooralsnog maatregelen voor
stikstofreductie en voor natuurverbetering. Met provincies wordt besproken wat de
mogelijkheden zijn om al meer integraliteit te brengen in de 1® gebiedsplannen.
Planning t.a.v. de integrale aanpak
•
De bedoeling is dat de gebiedsplannen gebiedsgerichte aanpak stikstof onderdeel zijn van
bredere gebiedsplannen voor de integrale aanpak. Het streven is beide plannen
tegelijkertijd vast te stellen. Indien nodig zal per gebied bekeken worden hoe dit in een
aantal stappen kan.
•
Omdat gaandeweg op alle terreinen steeds meer duidelijkheid ontstaat en in de
gebiedsplannen sowieso voortgebouwd wordt op lopende uitwerkingen die onder voortouw
van de provincies plaatsvinden zullen de provincies al gaandeweg kunnen werken aan het
opstellen van de gebiedsplannen.
Wat zou het betekenen als je het pad van Remkes (50% emissiereductie in 2030 tov
2019) overneemt voor de systematiek in de wet (% onder de KDW)?
Het advies is een eventueel doel in emissiereductie door te vertalen naar doelstellingen op het
gebied van natuur.
Mogelijke zin: Het kabinet committeert zich aan een stikstofdoelstelling van 50% emissiereductie in
2030 (t.o.v. 2019). Deze doelstelling zal ruimtelijk worden vertaald op basis van de KDWsystematiek zoals die is opgenomen in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.
Toelichting
Waarom depositiedoelstellingen nu in de wet?
•
KDW-doelstelling (stikstof belangrijkste drukfactor, KDW meest harde wetenschappelijke
indicator) is nauw verbonden aan natuurdoelstelling (dat is het hoofddoel)
•
Sturen op KDW is sturen op staat van instandhouding Natura 2000-gebieden (ook bepalend
voor toestemmingsverlening, nu en in de toekomst)
•
KDW-doelstelling geeft de legitimatie en maakt het praktisch mogelijk om regionaal
doelstellingen vast te leggen en door te vertalen (op depositie of emissie).
Waarom niet emissie?
•
Geen koppeling met natuurdoelstelling (sturen op emissie kan betekenen dat positief effect
op natuur buiten de landsgrenzen optreedt; zeker bij NOx)
•
Geen wettelijke titel om ruimtelijk doelstellingen (aan provincies) op te leggen (wegens
ontbreken directe verbinding met natuur)
NB: in de huidige systematiek wordt er al wel een doorvertaling gemaakt van een landelijke KDWdoelstelling (depositie) naar regionale emissiedoelstellingen.

Wat doet de stikstofwet voor het klimaatakkoord?
Het huidige pakket bronmaatregelen in de structurele aanpak levert 1 Mton C02-reductie op. Deze
is nog niet verdisconteerd in de afspraken van het klimaatakkoord.
Wat doet de integrale variant zoals doorgerekend bij het PBL voor de
klimaatdoelstelling?
Het klimaateffect zoals doorgerekend in de integrale PBL variant betreft 5 Mton in 2030: 4 Mton
boven de huidige 1 Mton van maatregelen uit het structurele pakket. Van deze additionele 4 Mton
uit de integrale variant wordt ongeveer 1 Mton toegekend aan landgebruik (veenweide), die niet
direct meetelt voor de Nederlandse klimaatdoelstelling van 49%. Daarmee resteert maximum 3
Mton aan additionele reductie, als gevolg van met name de volumemaatregelen, die kan worden
ingezet om het gat gedeeltelijk tot 49% te dichten.
Wat doen de aanscherpingen van het PBL-pakket (integrale variant) aanvullend voor het
klimaatakkoord?
Met betrekking tot klimaat leidt de aanscherping tot 1 mton extra C02-eq. Deze extra Mton komt
door de indicatieve opkoop van andere diersoorten.
Concluderend:
De totale reductie van broeikasgassen op basis van:
- de structurele aanpak
- de integrale variant doorgerekend door het PBL
- met aanscherpingen
loopt daarmee op naar maximaal indicatief 6 Mton C02-eq. Hiervan is 1 Mton door veenweide
maatregelen en die telt niet mee voor NL-klimaatopgave van 49%. De aanscherpte integrale
aanpak kan hiermee, in aanvulling op de afspraken uit het Klimaatakkoord, de noodzakelijk extra
emissiereductie realiseren om aan de huidige en aanvullende klimaatdoelstellingen voor de
landbouw en landgebruik te kunnen voldoen in 2030.

Aanvullende beantwoording van formatievragen vanuit de 'zijtafel stikstof / landbouw' door het ministerie van LNV - verzocht op 19
oktober 2021, beantwoording 19 oktober 2021
Verzoek om, aanvullend op de aangeleverde reactie klimaatvragen van vanochtend, inzicht te geven in het volgende:
•
Totaaloverzicht (tabel, staatje) vanuit doelstelling regeerakkoord 2017, navolgend klimaatakkoord 2019 (inclusief extra aanbod
gedaan door sector landbouw en landgebruik), voorziene opbrengst PBL pakket en voorziene opbrengst vervolg/integrale aanpak
stikstof. Daarbij aangeven of het beoogde aandeel landbouw en landgebruik voor bereiken doelstelling 55% emissiereductie 2030
(Green Deal) behaald wordt.
•
resulterend in wat het totaalaanbod van de zijtafel stikstof en landbouw kan zijn aan de zijtafel klimaat.
•
Met daarbij toegelicht: wat er tot nu toe al is bereikt aan klimaatdoelstellingen en wat er nog open staat.
•
Met daarbij toegelicht: wat bereikt en open staat op aanpak Veenweiden,
•
Met daarbij toegelicht: deel/impact LULCF en aangekondigde verandering in systematiek Europe vanaf 2035
1.

Kiimaatdoei en raming

Restemissie landbouw volgens
Regeerakkoord met opgave 3,5 Mton:
•
1 Mton veehouderij
•
1 Mton glastuinbouw
•
(+ 1,5 Mton landgebruik)
Restemissie landbouw na
Klimaatakkoord met ambitie 6 Mton:
•
4 Mton veehouderij en
glastuinbouw
•
(+2 Mton landgebruik)

Raming
volgens
KEV 2021

Doel landbouw
in 2030*

Tekort

Tekort bij EU doel
550/0

(Fit for 55)

22,2 Mton
1

20,2 Mton

24,8 Mton

4,6 Mton

7

Mton**

1

^Landgebruik telt niet mee voor het kiimaatdoei van 49%
** Volgens de verdeling die door EZK is gemaakt over de ESR sectoren voor invulling van het hogere kiimaatdoei van 55%.
Toelichting
In het Regeerakkoord is een opgave van 3,5 Mton reductie afgesproken voor de landbouw en het landgebruik, verdeeld naar 2 Mton voor de
landbouw en 1,5 Mton voor het landgebruik. Met die opgave komt de restemissie voor de landbouw in 2030 uit op 22,2 Mton.
Partijen hebben een hogere ambitie uitgesproken van 6 Mton, bestaande uit ongeveer 4 Mton voor de landbouw en 2 Mton voor het landgebruik. Met
realisatie van de ambitie, in lijn met het Klimaatakkoord, wordt de restemissie ook lager, namelijk 20,2 Mton.
De emissie ramingen van PBL laten zien dat de emissie in 2030 voor de landbouw nog veel te hoog ligt. Naarmate de jaren verstrijken worden deze
steeds minder gunstig en laten ze een omgekeerd effect zien. Volgens de laatste raming van PBL komt de landbouw uit op een restemissie van 24,8

Mton. Dat is 4,6 Mton boven de restemissie die met uitvoering van het Klimaatakkoord zou moeten worden gerealiseerd. Een deel van de toename is
toe te schrijven aan autonome ontwikkelingen en aan een steeds groter energieverbruik in de glastuinbouw. Dit betekent dat het gat naar de
beoogde restemissie steeds groter is geworden en de opgave voor de landbouw daarmee ook.
2.

In de pijplijn

Extra Urgendamaatregelen (begroting 2022)
Geagendeerd beleid (niet zijnde stikstof)
Structurele aanpak stikstof/Stikstofwet
Aanpak veenweide (begroting 2022)
Totaal
** exclusief veenweide aanpak

Te verwachten opbrengst in
2030
0,2 Mton
0,4 Mton
0,9 Mton
0,2 Mton
1,5 Mton**

Toelichting: Een deel van het klimaatbeleid is nog niet meegenomen in de emissieramingen. In bovenstaande tabel is te zien wat het beleid dat nu in de
pijplijn zit nog kan opleveren. Er wordt rekening gehouden met 1,5 Mton opbrengst.
3. Integrale stikstofaanpak

Te verwachten opbrengst

Variant B
(excl. structurele aanpak stikstof)

4 Mton (5 Mton inclusief
landgebruik)

1. Tekort
Voor realisatie
49%
Voor realisatie
55%

2.

Opbrengst
pijplijn

3.

4,6 Mton

1,5

Opbrengst integrale
stikstofaanpak
4 Mton

7 Mton**

1,5

4-5 Mton*

Opbrengst
totaal (2 + 3)
5,5 Mton
5,5 - 6,5 Mton

Conclusie van 1, 2 en 3
Integrale stikstofaanpak is voldoende om gat
tot 49% te dichten
Integrale stikstofaanpak is niet voldoende om
gat tot 55% te dichten. Aanvullende
landbouwmaatregelen zijn in dat geval nodig.

*Afhankelijk van het feit of landgebruik gaat meetellen voor de 55%. Als dit mee gaat tellen dat levert de integrale stikstofaanpak in variant B 5 Mton op.
Zonder landgebruik 4 Mton. Voor het 49% doel telt landgebruik niet mee.
** nieuwe informatie t.o.v. vanochtend (19 oktober 2021) en gebaseerd op bijgevoegde ambtelijke notitie van EZK.

Toelichting LULUCF/Landgebruik
Huidig doel LULUCF 2030=
5 Mton restemissies/No debit rule
Nieuw doel LULUCF 2030=
4,5 Mton restemissies
Prognoses NL LULUCF 2030= 3,6 Mton restemissies
♦Nieuw scenario in 2030 zorgt voor 0,9Mton aan LULUCF credits
Toelichting AFOLU (EU doel 2035)
In 2035 op EU niveau moet de som van niet C02 emissies landbouw en LULUCF uitkomen op 0
In 2025 doet CIE voorstel voor nationale doelen op basis van aangeleverde nationale plannen.
In 2024 moet NL plan aanleveren.
Wordt nu NL studie opgezet.
Zijn beperkte mogelijkheden om NL landgebruik emissies naar beneden te brengen richting 2035.
Biedt kansen om gelijk speelveld in EU te creëren, focus te leggen op duurzame voedselproductie in de EU en perspectief aan de sector te bieden
wat betreft klimaatbeleid in internationale context.
Toelichting Veenweide aanpak
•
Met huidig budget (276 mln. Euro) in 2030= 0,2-0,3Mton
•
Doelstelling Klimaatakkoord 2030= 1,0 Mton
Conclusie:
•
Met beleid en maatregelen in de pijplijn in combinatie met voorgestelde integrale aanpak stikstof kan de landbouwsector voor 2030 een extra
reductie ten opzichte van wat er nu is geraamd door PBL in de KEV realiseren van 5,5 Mton (indien landgebruik meegerekend: 6,5 Mton).
•
Dit is toereikend om de doelstelling voor landbouw in het huidig Klimaatakkoord (reductie 49% in 2030) te realiseren, evenwel niet toereikend om de
aangescherpte Green Deal ambitie (reductie 55% in 2030) te realiseren. Er resteert daarvoor een gat van 1,5 Mton tussen doelstelling en verwachte
prestatie. Dit is ook afhankelijk van de politieke besluitvorming over de verdeling van de aangescherpte ambitie over de betrokken sectoren
(landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving en kleine industrie). Om dit gat te overbruggen zijn aanvullende maatregelen (en investeringen) nodig.

1. Reductie-opgave FF55% - ESR-sectoren
Doelbereik huidig klimaatbeleid
In de klimaatwet is een streefdoel van 49% reductie in 2030 t.o.v. 1990 vastgelegd. Bij de start
van het klimaatakkoord zijn voor elke sector indicatieve restopgaven vastgesteld om deze in te
vullen. In de KEV2021 heeft het PBL de meest recente ramingen weergegeven van doelbereik per
sector. Op basis van het vastgestelde en voorgenomen beleid geeft de KEV2021 de inschatting dat
dit in 2030 leidt tot een emissiereductie van ca. 38 - 48%. Hierin is echter nog niet al het beleid
dat het kabinet onlangs heeft ingezet meegenomen, te weten het geagendeerde beleid zoals in de
KEV opgenomen.1
Voorstellen FF55%
In de voorstellen uit FF55 zal de nationale verplichting voor ESR-sectoren (voor mobiliteit,
gebouwde omgeving, landbouw en kleine industrie) worden opgehoogd van 36% naar 48%
reductie t.o.v. 2005 (15 Mton). Daarnaast zal ook het nationale doel voor energiebesparing en
hernieuwbare energie voor Nederland worden opgehoogd. Door de verwachtte aanscherping van
het ESR-doel bedraagt het ESR-budget in 2030 66 Mton. De KEV2021 raamt de ESR-emissies in
2030 op 84 Mton. De extra opgave bedraagt dus 18 Mton. Voor de emissies uit landgebruik
(LULUCF) is de verwachting dat met het huidige beleid reeds kan worden voldaan aan de
voorgestelde ophoging uit FF55.
Over de voorstellen opgenomen in de FF55 voorstellen zal de komende jaren worden onderhandeld
- maar het is verstandig hier bij de implementatie van een nieuw klimaatpakket rekening mee te
houden.
Verdeling ESR-opgave over verschillende sectoren
In het studiegroeprapport "Bestemming Parijs" zijn verschillende indicatieve varianten uitgewerkt
voor invulling van de klimaatopgave. In dit rapport is in variant B een verdeling gemaakt om een
aanvullende opgave van 19 Mton extra in de ESR in te vullen (op basis van de KEV2020), door
inschattingen te maken over kosteneffectiviteit en inzichten in beschikbaarheid van potentieel in
sectoren.2 Aangezien in de sector mobiliteit in de KEV 2021 t.o.v. de KEV 2020 al verdergaande
reducties worden voorzien, is de indicatieve verdeling hierop geactualiseerd. Dit is in onderstaande
tabel weergegeven. Dit aanvullende pakket van 18 Mton levert ook een bijdrage van ongeveer 8%
C02-reductie aan het nationale streefdoel voor 2030. Rekening houdend met de invulling van deze
ESR-opgave zal op basis van de KEV2021 de reductie voor Nederland uitkomen op 46-56%
reductie.
Hoe de opgave tussen de ESR sectoren wordt verdeeld is een politieke keuze en wordt niet door
Europa naar de individuele sectoren vertaald. Het is mogelijk andere keuzes te maken over de
verdeling, zolang het totaal maar optelt tot de ESR-opgave die Europa stelt (=de 18 mton tov de
KEV2021).

Gebouwde omgeving
Landbouw (excl
landgebruik)
Mobiliteit
Industrie
Elektriciteit
Nationale reductie
t.o.v. 1990 (%)

Restemissies
Klimaatakkoord
2030 (49%)
15,4
22,2

Raming huidig
beleid 2030
o.b.v. KEV2021
18,9
25,6

Restemissies verdeling
ESR-opgave FF-55%

25
35,7
12,4
49%

28,7
40,7
9 - 21
38 - 48%

23,7 (-5 Mton)
38,7 (-2 Mton ESR)
12,4
46 - 56%

14,9 (-4 Mton)
18,6 (-7 Mton)

^ Flet PBL raamt het geagendeerde beleid op 2 tot 4 Mton aanvullende reductie in ESR-sectoren
^ Startpunt voor deze indicatieve verdeling zijn de nationale kosten en het technisch reductiepotentieel per sector die door PBL
zijn becijferd ten tijde van het Klimaatakkoord (2018). Deze cijfers bieden het meest recente overzicht, maar zijn inmiddels niet
meer geheel actueel aangezien een deel van het destijds geïdentificeerd reductiepotentieel inmiddels al is 'ingevuld'. De
studiegroep heeft bepaalde aannames gedaan over het deel van potentieel dat reeds benut is en hoeveel realistisch gezien nog
beschikbaar is. De gehanteerde verdeling van opgaves in de varianten is daarom ook nadrukkelijk illustratief.

Aanvullende beantwoording van formatievragen vanuit de 'zijtafel stikstof / landbouw'
door het ministerie van LNV - verzocht op 21 oktober 2021, beantwoording 21 oktober
2021
Wat is een nationaal programma landelijk gebied?
•
Het National Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een uitvoeringsprogramma
aangekondigd in de NOVI. Het NPLG richt zich op een toekomstbestendig landelijk gebied.
•
Het landelijk gebied staat voor urgente en uitdagende ontwikkelingen op het gebied van
klimaat, natuur, stikstof, bodem en waterkwaliteit. Tegelijkertijd vragen ook andere
functies, zoals wonen, om ruimte. Voor veel van deze opgaven is sectoraal beleid
opgesteld, terwijl ze doorgaans in gebieden op elkaar inwerken en opstapelen. Het NPLG
verbindt deze opgaven, om in samenhang te komen tot uitwerking en inpassing van de
opgaven. Het houdt daarbij rekening met de eigen karakteristiek en dynamiek van elk
gebied.
Welk instrumentarium uit de Omgevingswet wordt bedoeld?
Het Rijk heeft een scala van mogelijkheden om met het instrumentarium uit de omgevingswet te sturen:
•
het Rijk kan op grond van de Omgevingswet bij amvb instructieregels stellen over de taaken bevoegdheidsuitoefening (in medebewind) door provincies, en waar nodig
waterschappen en gemeenten;
•
het Rijk kan op grond van de Omgevingswet in het licht van de wettelijke taken van
decentrale overheden op grond van de Omgevingswet bij amvb instructieregels stellen over
in decentrale regelgeving (provinciale omgevingsverordening, gemeentelijke
omgevingsplan, waterschapsverordening) op te nemen:
o
regionale of lokale omgevingswaarden: meetbare of objectiveerbare
gebiedsgerichte of lokale milieudoelstellingen met resultaats- of
inspanningsverplichting,
o algemene regels, eventueel gekoppeld aan zonering;
•
om het decentrale en het landelijke beleid onder overkoepelende landelijke (eventueel naar
gebied of regio gedifferentieerde) doelen te brengen en landelijk samenhang aan te
brengen in de te treffen maatregelen kan het Rijk op grond van de Omgevingswet:
o
bij amvb zelf objectiveerbare rijksdoelen vaststellen in de vorm van
omgevingswaarden als inspannings- of resultaatverplichting) - eventueel
gedifferentieerd naar gebied, regio of zone - (naast de reeds wettelijk verankerde
omgevingswaarden voor de omvang van het Natura 2000-areaal waar de KDW niet
mag worden overschreden), zoals bepaalde emissiewaarden;
•
voorzien in een overkoepelend landelijk programma voor de uitwerking van het rijksbeleid
en beschrijving van de te treffen maatregelen om de rijksomgevingswaarden en de andere
doelen van het rijksbeleid te realiseren. Het gaat om maatregelen die worden ingevuld door
gebruikmaking van eigen instrumenten en bevoegdheden van het Rijk, en om door andere
overheden te treffen maatregelen (op basis van instemming van die overheden dan wel
dwingend opgelegd via instructieregels) (dit wordt in het Nationaal Programma Landelijk
Gebied uitgewerkt);
•
het Rijk kan bij amvb een rapportage door decentrale overheden over de voortgang van
maatregelen en doelbereik eisen en de wijze van rapporteren vastleggen;
•
het Rijk kan op grond van de Omgevingswet zelf bij amvb algemeen verbindende, landelijk
werkende voorschriften vaststellen voor activiteiten, eventueel gekoppeld aan een
landelijke zoneringskaart;
•
het Rijk kan op grond van de Omgevingswet bij amvb beoordelingskaders vaststellen die
de bevoegde gezagen (ook van andere overheden) bij de verlening van
omgevingsvergunningen (zoals voor Natura 2000-activiteiten, bouwactiviteiten en milieubelastende-activiteiten) in acht moeten nemen, en ook regels stellen over gevallen waarin
vergunningen geheel of gedeeltelijk moeten worden ingetrokken of gewijzigd;
•
het Rijk kan bij amvb instructieregels stellen over beperkingen die bevoegde gezagen
(zoals de provincies) bij maatwerkvoorschrift aan bedrijven moeten opleggen;
•
het Rijk kan bij amvb voor bepaalde activiteiten van nationaal belang de bevoegdheid voor
omgevingsvergunningen op rijksniveau neerleggen;

•

het Rijk kan voor bepaalde projecten van nationaal belang een omgevingsplan van de
gemeente aanpassen via een projectbesluit;

IVat wordt bedoeld met regie-organisatie? Welke bevoegdheden heeft deze organisatie?
•
Het rapport 'Regie nemen en samenwerken' schetst als één van de elementen om de
uitvoeringskracht te versterken het opzetten van een nationale programmaeenheid voor de
uitvoering van de opgaven in het landelijk gebied.
•
Deze regie-organisatie bepaalt niet wat de te realiseren opgave en de daarvoor benodigde
aanpak is: dat bepalen de overheden (met name Rijk en provincies).
•
Deze regie-organisatie is wel verantwoordelijk voor het programmeren van de uitvoering,
het vastleggen van afspraken op hoofdlijnen over de uitvoering, het bewaken van de
kwaliteit en indien nodig bijsturen via de ambtelijke en bestuurlijke lijn. Ook is de regieorganisatie van belang om de overheden (met name Rijk en provincies) te laten weten of
de geformuleerde aanpak in de praktijk uitvoerbaar is.
•
De programmaeenheid toetst of de individuele plannen (en voortgang) van de provincies
gezamenlijk optellen tot het behalen van de nationale doelen. Daarnaast kan de regieorganisatie faciliteren bij het vorm geven van de uitvoering door bestaande organisaties te
verbinden en versterken.
•
Overigens benadrukt het rapport dat het realiseren van de opgaven in het landelijk gebied
niet makkelijk zal zijn. De transitie van het landelijk gebied zal een enorme impact hebben
op de gebieden. Zo gaat het om honderdduizenden hectares die op een andere wijze
moeten worden gebruikt. Dit vergt een enorme uitvoeringskracht, niet alleen qua kennis,
maar ook op bestuurlijk niveau. Alle energie die er is en die gerekruteerd kan worden,
moet gebundeld worden ingezet. Alle partijen die bijdragen aan de het behalen van de
doelen in het landelijk gebied hebben aanvullende capaciteit nodig. Hierbij moet rekening
worden gehouden met de krappe arbeidsmarkt en een schaarste van specifieke expertise.
Dit kan een bottleneck vormen voor een slagvaardige uitvoering. Dit probleem is niet snel
en eenvoudig opgelost, en moet daarom niet worden onderschat.
Wat doet een ecologische autoriteit?
•
In de policy brief'Stikstof in perspectief'fii (december 2019) heeft het PBL aanbevelingen
gedaan om de inbreng van wetenschappelijke kennis ten aanzien van het stikstofbeleid te
verbeteren via de instelling van een wettelijk geborgde ecologische autoriteit.
•
Een ecologische autoriteit zou door het verzamelen en beschikbaar stellen van de best
beschikbare wetenschappelijke kennis een goede bijdrage kunnen leveren aan de
onderbouwing van de ecologische aspecten van het beleid, met in het bijzonder de focus op
de stikstofgevoelige natuur. Het is belangrijk dat er vanuit de ecologie gezaghebbende
uitspraken worden gedaan die een stevig fundament gaan vormen voor landelijke en lokale
beoordelingen en maatregelen. Een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van
een ecologische autoriteit is dat de ecologische kennis moet zijn toegesneden op de
specifieke eisen die vanuit de wetgeving en jurisprudentie worden gesteld.
•
Daarom heeft het demissionaire kabinet een verkenning uitgevoerd naar de wijze waarop
invulling gegeven kan worden aan het advies van het PBL. Bij deze verkenning zijn
bestaande kennisinstellingen, wetenschappers en belangenpartijen betrokken geweest.
•
De verkenning heeft uitgewezen dat de behoefte aan een ecologische autoriteit wordt
onderschreven, en dat het niet noodzakelijk is om hiervoor een nieuwe organisatie op te
richten. Via een samenwerking van bestaande organisaties zou ook in de behoefte voorzien
kunnen worden. Er zijn dus verschillende opties voor de wijze van uitvoering van het PBL
advies denkbaar.
•
Daarom wordt nu met bestaande kennisorganisaties uitgewerkt hoe hier uitvoering aan kan
worden gegeven. De koers richt zich daarbij, conform de uitkomsten van de verkenning, op
de inzet van bestaande organisaties ter versterking van de inzet van wetenschappelijke
ecologische kennis ten aanzien van het vormgeven en uitvoeren van het stikstofbeleid.
Hoe verhoudt deze gebiedsgerichte aanpak zich tot die uit de stikstofwet, ook in de tijd?
Hoe is de planning van het gehele traject?
■1' https://www.pbl.nl/publicaties/stikstof-in-perspectief

Er zijn twee redenen om de gebiedsgerichte aanpak uit de wet Stikstofreductie en
natuurverbetering als onderdeel van een bredere gebiedsgerichte aanpak te realiseren:
1. De synergie met het realiseren van andere opgaven (zoals klimaat, waterkwaliteit en
hydrologische ingrepen);
2. Het ervoor zorgen dat zoveel mogelijk ingrijpende opgaven in samenhang vorm worden
gegeven in samenwerking met de mensen die wonen, werken en recreëren in het
landelijk gebied.
In de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering worden de kaders gegeven voor de
gebiedsgerichte aanpak stikstof. Gezien de urgentie van deze opgave en het nakomen van
de wet heeft dit een strak tijdpad (zie onderstaande tabel).
Idealiter komt alle belangrijke opgaven samen in één gebiedsplan. De bedoeling is dat de
gebiedsplannen gebiedsgerichte aanpak stikstof onderdeel zijn van bredere gebiedsplannen
voor de integrale aanpak (oftewel dat ze samen één plan vormen). Indien dit in de tijd niet
haalbaar blijkt zal per gebied bekeken worden hoe dit in een aantal stappen kan.
Dit is naar verwachting mogelijk indien het nieuwe kabinet circa 100 dagen na aantreden
(maart '22) het landelijke beeld over de te behalen resultaten voor de bredere aanpak
(NPLG) publiceert en vervolgens circa 9 maanden na aantreden (september '22) de
toedeling van deze doelen aan de afzonderlijke provincies/regio's publiceert.
Wanneer
maart '22

Gebiedsgerichte aanpak Stikstof
Eerst uitkomsten quick scan
natuurdoelanalyses.

Medio '22

Publicatie per stikstofgevoelig
N2000-gebied wat de opgave is
(vastgesteld op basis van de
validatie door een onafhankelijke
autoriteit van natuurdoelanalyses
per stikstofgevoelig N2000-qebied).

September'22

Medio'23

Uiterste datum voor vaststellen
definitieve gebiedsplannen aanpak
stikstof

Tot 2030

Gaandeweg uitvoeren
gebiedsplannen en realiseren doelen

Integrale aanpak (NPLG)
Publicatie van het landelijke beeld
welke resultaten behaald moeten
worden in het kader van de integrale
aanpak.

Publicatie per provincie/regio welke
resultaten behaald moeten worden in
het kader van de integrale aanpak.
Zo mogelijk vaststellen definitieve
gebiedsplannen integrale aanpak,
indien nog iets meer tijd nodig is: per
provincie/regio afspraken wanneer de
aanvulling op de gebiedsplannen
aanpak stikstof vast te stellen
Gaandeweg uitvoeren gebiedsplannen
en realiseren doelen

Omdat op alle terreinen steeds meer duidelijkheid ontstaat en in de gebiedsplannen
sowieso voortgebouwd wordt op lopende uitwerkingen die onder voortouw van de
provincies plaatsvinden zullen de provincies al gaandeweg kunnen werken aan het
opstellen van de gebiedsplannen.

Aanvullende beantwoording van een formatievraag vanuit de 'zijtafel stikstof /
landbouw' door het ministerie van LNV - verzocht op 22 oktober 2021, beantwoording
23 oktober 2021
Wat gaan we doen bij de LNV-variant bij de gebiedsgerichte aanpak voor de iegalisatie
van interimmers en PAS-melders? Kan daar, voor deze aanpak, versneliing in komen?
Ten aanzien van legalisatie van PAS-melders
•
In de wet is een wettelijke verplichting opgenomen om PAS-melders te legaliseren. Dit
houdt in dat drie jaar na het vaststellen van het legalisatieprogramma de noodzakelijke
maatregelen ten behoeve van de noodzakelijke stikstofruimte om melders te legaliseren
getroffen moeten worden.
•
Het legalisatieprogramma programma wordt conform de huidige planning januari 2022
vastgesteld, wat betekent dat de maatregelen uiterlijk januari 2025 getroffen moeten zijn
om de laatste vergunningen te kunnen verstrekken.
•
Voor het kunnen legaliseren van melders is stikstofruimte randvoorwaardelijk. Deze
stikstofruimte zal hoofdzakelijk uit opkoopregelingen moeten komen. De verwachting is dat
dit traject voor realisatie van stikstofruimte niet versneld kan worden.
•
In de integrale gebiedsgerichte aanpak worden weliswaar wel meer boeren uitgekocht,
maar niet zozeer veel eerder in de tijd. Dit komt omdat het ontwikkelingen en uitvoeren
van opkoopregelingen tijd kosten, waardoor de stikstofruimte pas na enige tijd beschikbaar
komt, zoals ook het geval is bij de warme saneringsregeling varkenshouderij.
•
Daarnaast blijft ook in de integrale gebiedsgerichte aanpak de vereiste bestaan dat in
gebieden waar er sprake is van overbelasting ook de verplichting geldt om voldoende
maatregelen te nemen ten behoeve van natuurbehoud en -herstel
Ten aanzien van interimmers
•
De groep interimmers betreft een diffuse groep activiteiten, zowel agrarisch als nietagrarisch, die om zeer uiteenlopende redenen geen of geen actuele vergunning heeft en
waarvan de omvang en de stikstofuitstoot en depositie niet bekend is.
•
De integrale gebiedsgerichte aanpak, met regionale, juridisch afdwingbare
omgevingswaarden neemt alle activiteiten in het gebied in ogenschouw en zal dan ook
interimmers duidelijkheid bieden, afhankelijk van grotendeels lokale omstandigheden en
vereisten die volgen uit gebiedsplannen.
•
Dit betekent dat als een interimmer in een gebied zit waar nu en in de toekomst ruimte is
voor zijn type bedrijfsvoering, hij van een passende vergunning kan worden voorzien voor
zover het past binnen de gebiedsplannen.
•
Afhankelijk van het gebiedsplan en de gebiedsgerichte aanpak kan het betekenen dat
eerst de omschakeling naar de aangepaste bedrijfsvoering nodig is, voordat de juiste
vergunning verstrekt kan worden. Als een interimmer in een gebied zit waar zijn type
bedrijfsvoering helemaal niet meer mogelijk is, zal de interimmer in dit gebied zijn
(agrarische) activiteit moeten beëindigen. Een interimmer kan hierbij net als (volledig)
vergunde ondernemers gebruik maken van het maatregelenpakket dat voortvloeit uit de
voorgestelde integrale aanpak
•
De gebiedsgerichte aanpak biedt daarmee de interimmer in eerste Instantie helderheid over
zijn of haar positie en in deze aanpak zal samen met de ondernemer bekeken worden wat
het toekomstperspectief is voor de activiteiten op de locatie waar deze nu plaatsvinden.
Voor de aanpak van de interimmersproblematiek geldt dan het ritme van de
gebiedsgerichte aanpak waarbinnen dit wordt opgepakt.

Integrale Gebiedsgerichte Aanpak

De integrale aanpak - mogelijke vormgeving
Integrale gebiedsplannen :
Uitwerking van de internationale doelstellingen op natuur, klimaat & water.
Koppeling ambitieniveau, middelen & instrumenten wordt gemaakt o.b.v. unieke situatie per gebied.
Het gebiedsplan biedt de mogelijkheid om andere opgaven zoals klimaatadaptie & woningbouw te verbinden.
Ruimtelijke uitwerking: zonering is onlosmakelijk verbonden aan het stellen van doelen per gebied en biedt
duidelijkheid aan o.a. de landbouwsector.
Sociaaleconomische impact per gebiedsplan wordt in kaart gebracht.
Het gebiedsplan komt tot stand met alle betrokken overheden en gebiedspartners. Daarbij is het essentieel dat er goed
en zorgvuldig contact is met elke individuele ondernemer.
Op basis van vooraf gestelde criteria zoals doelbereik en uitvoerbaarheid worden de gebiedsplannen getoetst.
Per gebied worden de doelstellingen (de te behalen resultaten), de maatregelen (hoe de resultaten te bereiken) en ook
het instrumentarium (wat moet ingezet worden) vastgelegd in het gebiedsplan.
Tijdspad voor de gebiedsplannen volgens de WSN

2022
Inzicht in
stikstofreductiedoelen
per gebied
Feb/ Maart '22

Eerste uitkomsten
quick scan
natuurdoelanalyses.
Maart '22

2030

2023
Publicatie per stikstofgevoelig N2000-gebied wat de
opgave is (vastgesteld op basis van de validatie door
een onafhankelijke autoriteit van natuurdoelanalyses)
Medio '22

Vaststellen definitieve
gebiedsplannen aanpak stikstof
Medio '23

Gaandeweg uitvoeren
gebiedsplannen en
realiseren doelen
Richting 2030

Ruimtelijke vertaling van de opgave(n)

De opgave per gebied
Overgangsgebieden
\A/erken met
overgangsgebieden
waarvoor bepaald beleid
geldt

Ruimtelijke vertaling van de opgaven:
■
Er zijn verschillende (technische) mogelijkheden om de bovenstaande opgaven
ruimtelijk over het land heen te verdelen.
■
Hierin is het van belang haalbare doelen te formuleren met perspectief voor
sectoren over de gehele breedte van belang, (moeten wel bij elkaar voldoen aan
de (inter)nationale wettelijke verplichtingen.)
■ Voor stikstof richten op meest kwetsbare natuur, anders dan op een bepaald %
areaal onder de KDW (niet voldoende voor tegengaan verslechtering)
Verschillende ruimtelijke opties voor stikstof, of combinaties (rechts)
Mogelijk is met landelijke kaders sturend te werken op de ruimtelijke indeling van
Nederland via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (onder de NOVI),
bijvoorbeeld door zonder precieze kartering te sturen op zonering.
Aanvullend kan door het Rijk gebiedsgericht gestuurd worden op: klimaatadaptatie,
waterkwaliteit en/of andere belangrijke nationale opgaven.

"1^

Depositiepotentie
Realiseren van emissie
reductie in clusters
over het land heen

ABCD-Zonering
Indelen van het land in
zones op basis van het
bodem en watersysteem

Governance - mogelijkheden voor sturing door het Rijk
Het Rijk kan sturen via drie lijnen (die samenhangend vorm moeten krijgen):
1.
2.
3.

Bestuurlijke afspraken met afzonderlijke provincies (evt. ook met inliggende waterschappen en gemeenten);
Voorwaarden verbonden aan vrijgeven rijksbudget;
Instrumenten Omgevingswet (veel is mogelijk).

NB: behalve een sturingsmodel zijn politieke keuzen ook van belang om te komen tot een aanpak met onontkoombare
resultaten.

Rijkssturing kan in de verschillende fasen variëren:
•

Veel sturing aan de voorkant zoals ordenende principes (bijvoorbeeld op zonering), welke resultaten in welke
provincie (eventueel in overleg met provincies onder te verdelen in regio's) gekoppeld aan budget;

•

Toetsing voordat gebiedsplannen worden vastgesteld (op basis van: worden de resultaten bereikt met de
voorgenomen aanpak)

•

Tijdens uitvoering: o.b.v. monitoring bijsturen/verhelpen als onontkoombare resultaten niet tijdig gehaald lijken te
worden.

Toestemmingsverlening
Effecten van gebiedsplannen op mogelijkheden voor toestemmingsverlening
Gebiedsafhankelijk mogelijkheden voor toestemmingsverlening
Als in gebiedsplannen per gebied doelstellingen, de maatregelen en ook het instrumentarium om de doelstelling te
halen juridisch geborgd en onontkoombaar voorden vastgelegd dan wordt ook per gebied inzichtelijk en onderbouwd op
welke termijn en in welk tempo de staat van de natuur verbetert. Hiermee ontstaat perspectief voor
toestemmingsverlening.

Mogelijkheid op sneller perspectief voor toestemmingsverlening
• De benodigde provinciale economische ontwikkelruimte & de maatregelen die daarvoor getroffen moeten worden
kunnen in het gebiedsplan vastgelegd worden.
• De te treffen maatregelen moeten stevig en gericht zijn en geldt het additionaliteitsbeginsel.
• Het bewaren en uitgeven van deze voor ontwikkeling bepaalde ruimte kan plaatsvinden via de (provinciale)
stikstofbank.
• Ook bij het uitgeven van ruimte geldt het additionaliteitsbeginsel.

Om door te nemen: mogelijk tijdspad voor integrale gebiedsplannen

Inzicht in
stikstofreductiedoelen
per gebied

Uitkomsten Quick
scan
natuurdoelanalyses.

Publicatie per stikstofgevoelig
N2000-gebied wat de opgave is
op basis van de NDA's

Vaststellen definitieve
gebiedsplannen integrale
aanpak

Feb/ Maart '22

Maart '22

Medio '22

Medio '23

2022
Publicatie van het
landelijke beeld
welke resultaten
behaald moeten
worden in het
kader van de
integrale aanpak.
Maart '22

2030

2023
Ruimtelijke vertaling
doelstellingen KRW/Klimaat per
provincie/regio

Gaandeweg uitvoeren
gebiedsplannen en
realiseren doelen

September '22

Richting 2030

De opgave voor
de NVWA

Dr. Ir. Gerard Bakker, inspecteur generaal NVWA
1 november 2021

Krachtig toezicht is goed
voor Nederland.

Jt

m

De opgave

> De koploperpositie van
Nederland vraagt om
slagkracht in het toezicht:
stimulerend waar dat kan,
disciplinerend waar dat
moet.
Nederland wil vertrouwen op
veilig voedsel en
consumentenproducten, en
op een zorgvuldige omgang
met dieren en de natuur.
Bedrijfsleven wil een
autoriteit om 'level playing
field' te realiseren.

> Er is door de inspanningen tot
nu toe politiek en bestuurlijk
draagvlak voor een realistische
aanpak om het werk, de
informatiepositie en de ICT van de
NVWA stap voor stap te verbeteren

Momentum

> Er ligt een route naar het
opheffen van de spanning in het
stelsel van toezicht en keuren; het
Drogramma herziening kostprijzen
oopt.
> Er is geobjectiveerd inzicht in
disbalans taken en middelen voor
de slagkracht die bij de wettelijke
taken noort.

Essentie
slagkracht

> Onafhankelijk onderzoek laat
tekort op 100 van de 152
taken zien (€130 mln.
handhavingstekort).
> Benodigde inzet van
structureel €176 mln. (€130
mln. / €6 mln. ICT / €40
mln. retributies*)
> Handhavingstekort is
objectief vastgesteld.
> Er is een substantiële en
structurele investering nodig
om het maatschappelijk
opgedragen toezicht uit te
voeren.
>

* NB: Exclusief aanvullende
dekkingsproblematiek LNV-begroting €25 mln.

Fundament voor
goed toezicht (1)

Fiche Taak-Middelen €130 mln

Investeren in parallelle sporen
> Sturing op extra capaciteit
en kwaliteit van werken:
interventiebeleid, leiding
geven & ontvangen, positie
van toezicht en verhaal van
de NVWA.
> Datapositie stap voor stap
op orde brengen
> Beheersbare ICTvernieuwing, met
kortlopende projecten
gericht op het werk.

6 m,

20 mln
Datapositie ■

■ IV/ICT

Fundament voor
goed toezicht (2)
Verdeling €130 min over publieke belangen
■ Dierenwelzijn
■ Diergezondheid
Natuur & Milieu
■ Productveiiigeid
■ Vocdsoiveilighcid
■ Plantgezondheid
■ Tabaksontmoediging

Resultaat inzet middelen:
• Dierenwelzijn: intensivering
toezicht hele keten (veehouder,
transport en slacht).
• Diergezondheid: preventie
uitbraken dierziekten.
• Natuur & Milieu: stevige
aanpak milieufraude.
• Productveiligheid: innovatief
toezicht op producten/ketens.
• Voedselveiligheid:
vroegsignalering en tracering.
• Plantgezondheid: tijdige
afhandeling incidenten/
uitbraken.
• Tabaksontmoediging: beperken
volksgezondheidsrisico's.

^

Autoriteit van
toezicht en keuren
draagt bij aan een
sterk
ondernemersklimaat

■
■
■
■
I
■
■
■
■
■
■
I
■
■
■
■
■
■
■

> Complexe, gelaagde
prob ematiëK waardoor
onafhankelijke positie NVWA
in vleesketen onder
spanning staat. Ondermijnt
positie van toezicht.
> Urgentie om in samenhang,
en met draagvlak van
stakeholders, te hervormen.
En zo een meer
onafhankelijk
keuringssysteem te
realiseren.
> Perverse prikkels in huidige
financiering, onvoldoende
aansluiting bij
controleverordening (KDS),
verstoorde verhouding
bedrijfsleven-overheid, risico
op inkapseling, complexe
sturing in een organisatie.

Huidige retributies

In de huidige situatie zijn de
kosten t.b.v. het
bedrijfsleven €145 mln. per
jaar, waarvan:
middels retributies €100
mln. door het bedrijfsleven
wordt betaald;
€45 mln wordt gedempt;
m.b.t. de €45 mln demping
geldt dat vanaf 2023 en
verder nog sprake is van een
budgettair tekort van €25
mln. per jaar.

Varianten op de
retributies

1.Maximale variant: Aansluiten bij
EU verordening: kosten voor het
bedrijfsleven van €100 nnin naar €60
mln. Kosten overheid: plus €65 mln
(€40 mln + €25 mln).
2. Aansluiten bij directe
kostenmethode; kosten voor het
bedrijfsleven van €100 mln naar €80
mln. Kosten overheid: plus €45 mln.
3. Doorzetten huidige situatie:
kosten voor het bedrijfsleven blijven
gelijk. Kosten overheid: plus €25 mln.
4. Retributies kosteridekkend
maken (cf Maat houden): Kosten
voor het bedrijfsleven stijgen met €30
mln. Kosten overheid: ninn.

Heffingenstelsel

Directe relatie tussen werk
van individuele dierenarts en
financiering van bedrijfsleven
wordt doorbroken.
Impactanalyse.

Aanvullende beantwoording van formatievragen vanuit de 'zijtafel stikstof / landbouw'
door het ministerie van LNV - verzocht op 1 november 2021, beantwoording 2 november
2021
Onderdeel gebiedsgerichte aanoak
Op welk nationaal niveau kunnen de doelstellingen van de integrale aanpak (stikstof,
waterkwaliteit, klimaat) worden vastgelegd? Kan dit via de Wsn of ook via NOVI en
NPLG?
•
De huidige drie landelijke reductieverplichtingen voor stikstofdepositie (voor de jaren '25,
'30 en '35) zijn sinds 1 juli 2021 (inwerkingtreding Wet stikstofreductie en
natuurverbetering) als resultaatsverplichtende omgevingswaarden op wetsniveau
vastgelegd, in de Wet natuurbescherming.
•
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt alles uit de natuurwetgeving in/onder
de Omgevingswet te hangen. De landelijke reductieverplichtingen voor stikstofdepositie zijn
door de Wet stikstofreductie en natuurverbetering verankerd in de Omgevingswet zelf en
zijn dus voldoende wettelijk geborgd.
•
De huidige landelijke doelen voor waterkwaliteit staan onder de Omgevingswet in een
amvb.
•
Natuur en waterkwaliteit worden in het stelsel van de Omgevingswet verbonden aan
andere (urgente) opgaven van de fysieke leefomgeving zoals opgaven op het gebied van
waterkwantiteit alsmede luchtkwaliteit. Uitzondering hierop zijn de klimaatdoelen: deze
staan in de Klimaatwet. Die wet gaat niet op in de Omgevingswet.
•

•
•

•
•

Hoofdregel van de Omgevingswet is dat provinciale omgevingswaarden in een provinciale
verordening worden vastgelegd (en gemeentelijke omgevingswaarden in het gemeentelijke
omgevingsplan). De Omgevingswet kent de mogelijkheid om bij amvb instructieregels te
stellen over decentrale omgevingswaarden. Zo'n instructieregel kan bijvoorbeeld de
provincies verplichten om een provinciaal emissieplafond vast te stellen.
De NOVI is een beleidsdocument dat (buiten het Rijk) niet bindend werkt, dus alleen
geschikt voor niet-bindende maar beleidsmatig wel richtinggevende doelen.
Het NPLG zorgt voor concretisering van de NOVI. Het zal niet alleen een beleidsdocument
zijn met regionaal te behalen resultaten (formeel op grond van de omgevingswet 'het
Nationaal Programma Landelijk Gebied'), maar noodzaakt ook tot sturende regelgeving
(instructieregels) die nodig is om de decentrale overheden te binden. Het NPLG en de
instructieregels zullen tegelijkertijd in concept aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
Het in voorbereiding zijnde programma stikstofreductie en natuurverbetering heeft als
bijzonderheid dat een uitvoeringsplicht geldt voor de overheden die vóór vaststelling van
dat programma hebben ingestemd met de door hen te treffen en in dat programma
vastgelegde concrete maatregelen met concrete deadlines.
o NB: Het is op dit moment nog niet zeker dat de Omgevingswet conform de
planning in werking treedt op 1 juli 2022. Onder de Omgevingswet worden de
materiële normen in beginsel bij amvb gesteld, maar bijvoorbeeld de Wet
natuurbescherming biedt veel minder grondslag voor regeling bij amvb. Dat
betekent dat in de huidige situatie vaker dan onder de Omgevingswet een
wetswijziging nodig is voor nieuwe regelgeving.

Kan de Crisis- en herstelwet (Chw) helpend zijn in het versnellen van het tempo van de
te realiseren maatregelen?
•
De Chw is vooral bedoeld om concrete projecten te faciliteren en bevat bijvoorbeeld geen
instrumentarium om burgers of decentrale overheden iets te verbieden of ergens toe te
dwingen.
•
Wel kunnen gemeenten en provincies die dat willen, op grond van de Chw anticiperen op
de ruimere reguleringsmogelijkheden van de Omgevingswet en het omgevingsplan, door
gebruik te maken van het zogenoemde 'bestemmingsplan met verruimde reikwijdte'. Dat
biedt ruimte voor het stellen van integrale regels over de fysieke leefomgeving.

•

•

Ook zijn onlangs op grond van de Chw twee experimenten aangewezen ter beperking van
geur, ammoniak en fijnstof uit stallen. Het gaat om het versnellen van het toestaan van
innovatieve stallen. Het ene experiment geldt in Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en
Overijssel, het andere in Gelderland, Limburg en Noord-Brabant.
De Chw gaat t.z.t. op in de Omgevingswet.

Met de inzet van welk instrumentarium kan de gebiedsgerichte aanpak onontkoombaar
gerealiseerd worden?
Er zijn drie hoofdvormen om te sturen op te behalen resultaten in het kader van de
gebiedsgerichte aanpak:
1. Bestuurlijke afspraken met afzonderlijke provincies (evt. ook met inliggende
waterschappen en gemeenten);
2. Voorwaarden verbonden aan vrijgeven rijksbudget;
3. Instrumenten Omgevingswet;
De wisselwerking tussen deze lijnen kan de sturing versterken. Op die manier is te komen
tot een onontkoombare aanpak die nodig is voor natuurverbetering en daarmee ook een
basis schept voor meer stabiliteit in de toestemmingsverlening.
Een overweging bij de vormgeving is of zoveel mogelijk ingespeeld wordt op
bereidwilligheid van provincies om samen te werken aan het behalen van de
onontkoombare resultaten. In dat geval wordt zoveel mogelijk verplichtend vastgelegd in
bestuurlijke afspraken. Indien hiervoor wordt gekozen, dan wordt het sturen met
'voorwaarden verbonden aan rijksbudget' en het inzetten van sturing met 'instrumenten
Omgevingswet' (zie antwoord vraag 1) hoofdzakelijk achter de hand gehouden voor als de
provincies niet (allemaal) mee willen werken (voor de uitzondering op voorhand: zie bij de
bullit hieronder). Hierbij geldt de opmerking dat sturen met voorwaarden verbonden aan
het vrijgeven van rijksbudget (met de hand aan de geldkraan door gefaseerd geld vrij te
geven) vaak het beste werkt.
Er zijn twee categorieën waarvan het volgens ambtelijk inzicht (waar de vraag om draait)
wel hoe dan ook nodig of verstandig is dit vast te leggen In de Omgevingswet of in een
amvb onder die wet:
o
Ruimtelijke afwegingen die sturend zijn bij gebiedsontwikkeling, zoals ABCzonering van de landbouw,
o Omgevingswaarden (zie antwoord op vraag 1).

Aanvullende beantwoording van formatievragen vanuit de 'zijtafel stikstof / landbouw'
door het ministerie van LNV (gewasbescherming) - verzocht op 1 november 2021,
beantwoording 3 november 2021
A.
Hoe kan Nederland koploper worden op groene middelen (laag risico, basisstoffen)?
Laaq-risicostoffen en -middelen
• Nederland zet zich al enkele jaren in voor het versnellen van de beschikbaarheid van laagrisicostoffen en -middelen. Het Ctgb wordt daarbij in de Europese Unie gezien als koploper. Dit
trekt aanvragen aan, waardoor de portefeuille van het Ctgb een stuk groener is dan van de
andere bevoegde autoriteiten.
• Nederland (en Europa) is daarbij echter afhankelijk van de fabrikanten van deze middelen, want
zij zijn aan zet om een aanvraag in te dienen. Op dit moment is ongeveer 5% van de
ingediende aanvragen een laag-risicostof of -middel. Het zou goed zijn om het ontwikkelen en
het op de markt brengen van laag-risicostoffen en -middelen financieel te stimuleren. Dit kan
als duidelijk is welke financiële prikkels en welke randvoorwaarden er op dit moment zijn. Als uit
deze inventarisatie blijkt dat aanvullende instrumenten nodig zijn, dan worden die ontwikkeld.
Hiervoor zijn extra menskracht en financiën nodig.
• Het versnellen van de beschikbaarheid kan door enerzijds van de dossiervereisten voor dit type
stoffen en middelen beter op maat te maken op Europees niveau (zie hieronder) en anderzijds
door de doorlooptijd van de beoordelingen te verkorten. Het ministerie van LNV en het Ctgb
zetten zich voor deze beide sporen in. Hiervoor is extra menskracht nodig.
Basisstoffen
• De goedkeuring van basisstoffen vindt plaats op Europees niveau. Er is hiervoor een aparte
procedure. Deze is eenvoudiger dan voor het aanvragen van werkzame stoffen of
gewasbeschermingsmiddelen.
• We zijn in het kader van het Uitvoeringsprogramma aan het kijken hoe we het aanvragen van
uitbreidingen van bestaande basisstoffen en het aanvragen van nieuwe basisstoffen kunnen
faciliteren.
• Dit kan door het inrichten van een organisatie die expertise op dit vlak gaat opbouwen en
onderhouden en alle aanvragen voor haar rekening gaat nemen. Hiervoor is permanent extra
menskracht en extra financiën nodig.
Het stimuleren van laag-risicostoffen en -middelen en basisstoffen vergt extra menskracht en extra
financiën. Een eerste inschatting is dat hiervoor 10 miljoen euro per jaar nodig is.
Kunnen we meer met wederzijds erkennen van deze middelen vanuit andere lidstaten?
• Er moet een aanvraag worden ingediend in de Europese Unie voor laag-risicostoffen door een
fabrikant. Als deze werkzame stof is goedgekeurd, moet een fabrikant een aanvraag indienen
voor de toelating van een gewasbeschermingsmiddel op basis van zo'n goedgekeurde werkzame
stof. Als er een laag-risicomiddel is toegelaten in een andere lidstaat in de zone, dan kan er een
wederzijdse erkenning worden aangevraagd bij het Ctgb.
• Het is mogelijk om het vullen van het dossier voor wederzijdse erkenningen van kleine
toepassingen financieel te ondersteunen via (een opvolger van) het fonds kleine toepassingen.
Dit kost extra menskracht en extra financiën.
• Het Ctgb neemt vervolgens een besluit op basis van de beoordeling van de andere lidstaat. Het
kan echter zijn dat er in Nederland naar specifieke onderdelen moet worden gekeken bijv.
uitspoeling naar grondwater. Dit is een van de nationaal specifieke elementen.
• Het ministerie van LNV en het Ctgb kijken kritisch naar de nationaal specifieke elementen en
agenderen dit in Europa voor verdere harmonisatie, zodat het wederzijds erkennen van een
toelating in de toekomst nog eenvoudiger wordt.
De kosten voor het beoordelen van een aanvraag van een gewasbeschermingsmiddel komen
voor rekening van de fabrikant.

Bij de
vraag is geschetst hoe we het ontwikkelen en op de markt brengen van laagrisicostoffen en -middelen kunnen faciliteren. Het stimuleren van aanvragen van wederzijdse
erkenningen vergt extra menskracht en financiën. Een eerste inschatting is dat hiervoor 0,5
miljoen euro per jaar nodig is.
Kunnen we de Fransen steunen in het door hen te maken beoordelingskader voor groene
middelen (maken ze dat?}?
• Nederland zet zich in de centrale zone en in Europees verband in voor het aanpassen bestaande
en het ontwikkelen van nieuwe richtsnoeren.
• Nederland probeert daarbij coalities te smeden met andere lidstaten. We zullen Frankrijk
benaderen. Frankrijk valt onder de zuidelijke zone.
Kunnen we een eenvoudiger beslisboom krijgen voor de beoordeling van groene
middelen bij Ctgb?
• De risicobeoordeling van alle werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen is Europees
geharmoniseerd. Dit betekent dat de inzet vanuit Nederland gericht moet worden op het
aanpassen bestaande en het ontwikkelen van nieuwe richtsnoeren. Dit kost tijd.
• Nederland zet zich hier al voor in. Een voorbeeld hiervan is het aanpassen van de datavereisten
voor de risicobeoordeling voor micro-organismen. We moeten ons realiseren dat er in de
Europese Unie progressieve en conservatieve lidstaten zijn.
Kunnen we werken in Nederland met een voorlopige toelating voor groene middelen?
Wat zijn de voor en nadelen?
• Nee, dit is niet meer mogelijk in het kader van Verordening (EG) 1107/2009 (artikel 30).
• Een nadeel van een voorlopige toelating is, dat deze ingetrokken moet kunnen worden. Dit kan
leiden tot juridische onzekerheid. Dit is de reden waarom het niet meer mogelijk is onder deze
verordening.
Hoe kunnen we het aanvragen van toelatingen voor basisstoffen stimuleren? Kan
overheid zelf iets doen?
• Zie voor het antwoord op de vraag het antwoord op de eerste vraag.

B.
Voor de toelating van stoffen en middelen volgen we de bestaande procedures, inclusief
alle wetenschappelijke onderbouwingen, de wetenschappelijke beoordeling door EFSA
en Ctgb zijn leidend. Maar we willen in NL sneller minder gebruik van gwbm of minder
emissies van gwb naar het milieu. Hoe kunnen we dat stimuleren?
• Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030 richt zich op het realiseren
van drie strategische doelen, namelijk 1) naar weerbare planten en teeltsystemen, 2) verbinden
van land- en tuinbouw met natuur en 3) nagenoeg geen emissies naar het milieu en nagenoeg
geen residuen op voedselproducten. Hiervoor zijn menskracht en financiën nodig.
• Het Uitvoeringsprogramma voorziet overigens in het jaarlijks uitvoeren van een monitoring om
inzicht te krijgen in de voortgang van het proces en van het realiseren van de doelen. Dit zal
gebeuren aan de hand van indicatoren. De uitkomst van de jaarlijkse monitoring kan - daar
waar nodig - gebruikt worden om bij te sturen als blijkt dat bijvoorbeeld doelen niet tijdig
worden gerealiseerd. Het is het overwegen waard om alvast te kijken welke mogelijkheden wet
en regelgeving eventueel kan bieden als de zogenaamde stok achter de deur.
• Een aandachtspunt is de noodzakelijke toezicht en handhaving om dit te doen slagen.
In het Uitvoeringsprogramma staan vele acties om deze doelen te realiseren. Een inschatting is dat
hiervoor 6 miljoen euro per jaar nodig is.
Aanvullend op het uitvoeringsprogramma kunnen we het volgende doen:
o In het kader van de integrale gebiedsgerichte aanpak (stikstof, KRW, klimaat) is het voorstel
zoals ingebracht om doelstellingen te vertalen naar gebieden en hierover niet vrijblijvende
resultaatafspraken te maken (documenten zoals besproken in integrale stikstofaanpak).

Het financieel stimuleren van het gebruik in de praktijk van preventieve maatregelen,
biologische maatregelen, technische maatregelen en innovatieve toedieningstechnieken
(zoals precisielandbouw);
Extra inzet in mogelijkheden ontwikkeling op weerbare rassen in de Europese Unie via
nieuwe veredelingstechnieken (bijv. CRISPR/Cas);
Om emissies naar het milieu te reduceren ten behoeve van de 2027-doelen van de
Kaderrichtlijn Water maakt het kabinet afspraken met de decentrale overheden over een
directe extra financiële ondersteuning van agrariërs via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
(DAW). Hiermee moeten bovenwettelijke emissiereductie stimuleren.
Het samen met de private partijen opzetten van (een opvolger van) het fonds kleine
toepassingen die het faciliteren van de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen
voor kleine toepassingen. Hiervoor is budget nodig van de overheid en het bedrijfsleven,
omdat de afspraak is dat elke partij 50% bijdraagt.
Deze aanvullende punten leiden tot inzet van extra menskracht en extra financiën. Een eerste
inschatting is dat hiervoor 2 miljoen euro per jaar nodig is.
Gezondheidsraad idee van een op wetenschap gebaseerde allocatiefactor (ofwel
veiiigheidsbuffer) een betere manier van inbouwen van het voorzorgsbeginsel
(toeiichting: je moet een soort extra voorzichtigheid inbouwen in de toelating, of in de
gebruiksrestricties, zodat je aan de veiligste kant zit bij het toelaten van een stof of
middel). Kan dit? Welke voor en nadelen heeft dit?
Passage uit brief met daarin reactie op advies van Gezondheidsraad over allocatiefactor.
Een pragmatische oplossing Is volgens de Gezondheidsraad de invoering van een extra velligheidsfactor
(«allocatiefactor») van nader te bepalen grootte, die de kans verkleint dat de gezamenlijke blootstelling vanuit
verschillende bronnen en routes (werk, omgeving, voeding, particulier gebruik) en aan combinaties van
gewasbeschermingsmiddelen, gezondheidsschade veroorzaakt. De Gezondheidsraad acht het van belang dat in
internationaal verband verder wordt gewerkt aan de verbetering van de toelatingsprocedure en dat Nederland
met zijn ruime expertise daaraan actief bijdraagt.
•
•
•

•

•

In de huidige wijze van het beoordelen van werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen
zitten al de nodige veiligheidsfactoren.
De minister van LNV vraagt regelmatig aandacht voor het actualiseren van richtsnoeren en
toetsingskaders, zoals het aanpassen van de datavereisten voor neurotoxiciteit.
Het Ctgb heeft recent maatregelen genomen om het gestapeld gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan voor vier werkzame stoffen (abamectine,
deltamethrin, esfenvaleraat en chlorantraniliprole) om de overschrijdingen van de
toelatingsnorm in oppervlaktewater terug te dringen.
De minister van LNV heeft de Europese Commissie ter uitvoering van de motie van het lid
Wassenberg (Kamerstuk 35 570 XIV, nr. 49) verzocht een veiligheidsfactor te introduceren voor
werkzame stoffen, waarvan het risico op cumulatie in het milieu het grootst is.
Voor het milieu zijn er ontwikkelingen, bijv. EFSA werkt aan multifactoriële blootstelling van
bestuivers.

Nederland kan menskracht / expertise beschikbaar stellen aan EFSA om de richtsnoeren en
toetsingskaders te actualiseren. Een eerste inschatting is dat hiervoor 0,3 miljoen euro per jaar
nodig is.
Kun je meer gaan werken met gewasbeschermingsmiddelen "op recept"? Welke voor- en
nadelen heeft dat?
• Er is in het kader van het Uitvoeringsprogramma een rapport geschreven door het CLM met
daarin mogelijkheden voor het verstrekken van gewasbeschermingsmiddelen op recept. Dit
rapport bevat verschillende mogelijkheden (bijv. recepten, vergunningen, gecontroleerde
distributie).
• Het inrichten van een nieuw receptuursysteem dient goed doordacht te worden, omdat het op
dit moment niet past in de huidige systematiek.

Kun je een heffing op gewasbeschermingsmiddelen invoeren (of andere financiële
prikkel)? Wat staat daarover in het Uitvoeringsprogramma? Wat zouden we daarover
kunnen afspreken?
• De brief "Bouwstenen voor een beter belastingstelsel" van het ministerie van Financiën
(Kamerstuk 32 140, nr. 71) bevat een bijlage "Fichebundel beleidsopties". Een van deze fiches
gaat over "gedifferentieerde belasting op gewasbeschermingsmiddelen". Flierin staat: dit is een
nieuwe belasting en moet aansluiten bij inningssysteem, niet eerder mogelijk dan 2023 en er
moet een handhaafbare definitie komen.
• Er is in het kader van het Uitvoeringsprogramma een rapport geschreven door Ecorys met
daarin mogelijkheden voor het inzetten van economische prikkels. Deze moeten volgens Ecorys
aansluiten bij de fase van de transitie en aan de verschillende partijen in de keten. In het
rapport staan ook twee vormen van een heffing (Kamerstuk 27 858, nr. 554). Flierover zegt
Ecorys:
o Een heffing zonder terugsluis wordt ontraden. De landbouwsector staat voor een
transitieuitdaging. Daarnaast moet de sector (inter)nationaal concurreren. Een heffing leidt
tot een verhoging van kosten en aantasting van de concurrentiepositie, terwijl de sector juist
economisch weerbaar moet zijn om de transitie door te kunnen maken,
o Een heffing met terugsluis kan fungeren als stok achter de deur. Daarmee kan het al waarde
hebben zonder dat het instrument daadwerkelijk wordt ingezet. Mocht onverhoopt het
Uitvoeringsprogramma stagneren en de transitie onvoldoende op gang komen dan kan het
instrument van een heffing met een terugsluis alsnog worden ingezet.
De benodigde menskracht en financiën staan onder het kopje Uitvoeringsprogramma. De terugsluis
kan gebruikt worden voor het extra stimuleren van het toepassen in de praktijk van weerbare
planten en teeltsystemen in de praktijk.
Op welke manier kan een privaat kwaliteitssysteem voor IPM (dat systeem moet IPM
definiëren en zorgen dat er een prikkel komt om IPM toe te passen) helpen om het
gebruik te verminderen? Wat zijn de voor en nadelen?
• Vrijwel alle agrarische ondernemers zijn verplicht om de gewasbeschermingsmonitor in te
vullen. Flierin dienen alle aspecten van geïntegreerde gewasbescherming opgenomen te worden.
Deze verplichting vloeit voort uit Richtlijn 2009/128/EG.
• We zijn in het kader van het Uitvoeringsprogramma bezig met het digitaliseren van de
gewasbeschermingsmonitor. Deze digitale gewasbeschermingsmonitor zal gekoppeld worden
met verschillende informatiebestanden om de vragen te beantwoorden. Deze
informatiebestanden bevatten bijvoorbeeld preventieve maatregelen, technische maatregelen.
Flierdoor kan het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk worden
verbeterd.
De benodigde menskracht en financiën staan onder het kopje Uitvoeringsprogramma.
Kan glyfosaat op grasland en vanggewassen spuiten in Nederiand verboden worden?
Waarom wel/niet?
• Nee, want er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor zo'n verbod.
• Flet vernietigen van ongewenste planten of delen van planten - zoals het doodspuiten van
grasland om een ander gewas te kunnen telen of het doodspuiten van groenbemesters en
vanggewassen - valt onder de werkingssfeer van Verordening (EG) 1107/2009 en valt binnen
de categorie herbiciden.
• Een mogelijk nadeel van zo'n verbod is dat andere schadelijkere alternatieven gebruikt gaan
worden.
Kunnen we adviseur gewasbeschermingsmiddelen en verkoop
gewasbeschermingsmiddelen uit elkaar halen?
• We kennen in Nederland al de onafhankelijke adviseur (innovatie op het boerenerf, subsidie om
te leren over duurzame landbouw). Dit is een adviseur die advies geeft zonder daarbij
(financieel) belang uit (neven)functies te hebben. Dit is vrijwillig.

We kunnen in het kader van het Uitvoeringsprogramma onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
om de kosten voor een advies inzichtelijk te maken of om het advies en de verkoop uit elkaar te
halen.
De benodigde menskracht en financiën staan onder het kopje Uitvoeringsprogramma.

Aanvullende beantwoording van formatievragen vanuit de 'zijtafel stikstof / landbouw'
door het ministerie van LNV - verzocht op 1 november 2021, beantwoording 3 november
2021
1. Notitie juridische vraag formatie dierenwelzijnstafei
Inleiding
Tijdens de formatiebesprekingen zijn onderstaande vragen aan het ministerie van LNV gesteld. In
deze notitie worden deze vragen beantwoord. Onderstaande is afgestemd met het kantoor van de
Landsadvocaat en wordt onderschreven.
Formatievragen
A. Hoe dwingend is de overgangstermijn in de Wet dieren (amendement) als ter invulling van
het convenant per amvb nadere, latere overgangstermijnen worden gehanteerd voor
specifieke (deel)doelen van het amendement?
B. In hoeverre zal een rechter rekening houden met een convenant bij de toetsing van een
beroep inzake een verzoek tot handhaving van het bepaalde in het amendement?
Ad A. Hoe dwingend is de overgangstermijn in de Wet dieren (amendement) als ter
invulling van het convenant per amvb nadere, latere overgangstermijnen worden
gehanteerd voor specifieke (deel)doelen van het amendement?
Het amendement voegt een zin toe aan artikel 2.1, eerste lid, van de Wet dieren:
"Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van
zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het
welzijn van het dier te benadelen. Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen het
kunnen houden van dieren in een bepaald houderiisvsteem of een bepaalde wijze van
huisvesting.", (onderstreept is de toevoeging van het amendement)
•
•

•
•

•
•

•

De toegevoegde zin maakt, zodra de betrokken wetswijziging in werking is getreden, deel
uit van de wettekst. Het amendement zelf kent geen overgangstermijn.
De inwerkingtreding van het amendement is afhankelijk van een Koninklijk Besluit daartoe.
Een dergelijk KB wordt door de bewindspersoon voorbereid en ter ondertekening aan de
Koning voorgelegd.
In de toelichting bij het amendement is opgemerkt dat volgens de indiener het betrokken
onderdeel in werking moet treden op 1 januari 2023.
Het amendement zelf (of het voorstel voor wijziging van de Wet dieren, na verwerking van
het amendement) schrijft geen dwingende uiterste datum voor inwerkingtreding voor.
Bepalend voor inwerkingtreding van de onderdelen van de wijziging van de Wet dieren, is
hetgeen daarover is bepaald in artikel VIII. Dat onderdeel van de betrokken wet maakt het
mogelijk dat voor die onderdelen van die wet verschillende tijdstippen voor
inwerkingtreding kunnen worden vastgesteld.
Bij het Koninklijk Besluit tot inwerkingtreding kan de keuze worden gemaakt of voor de
datum van 1 januari 2023 wordt gekozen of voor een andere datum.
Indien voor inwerkingtreding wordt gekozen, dient het amendement in elk geval in zijn
geheel In werking te treden en geldt dit voor alle dieren (en dus ook voor
gezelschapsdieren).
Indien er voor wordt gekozen om het amendement niet in werking te laten treden, Is ten
aanzien van ingrepen van belang dat in het Besluit diergeneeskundigen de uitfasering van
een aantal ingrepen is opgenomen. Ook kent de Regeling diergeneeskundigen voor een
aantal ingrepen een tijdelijke vrijstelling van het verbod op die ingrepen. De termijnen die
daarbij zijn vermeld, kunnen bij wijziging van de algemene maatregel van bestuur
onderscheidenlijk de regeling worden gewijzigd.

Ad B. In hoeverre zal een rechter rekening houden met een convenant bij de toetsing
van een beroep inzake een verzoek tot handhaving van het bepaalde in het
amendement?
Het amendement
•
Zoals hierboven is opgemerkt, maakt de in het amendement geregelde aanvulling na
inwerkingtreding deel uit van de Wet dieren en heeft het amendement direct gelding. De
gelding (en betekenis) van dit artikel is niet afhankelijk van nadere invulling van deze
wetswijziging in gedelegeerde regelgeving. Het artikel roept de regering ook niet op tot het
stellen van nadere regels ter invulling van deze bepaling, en het artikel bevat geen
grondslag voor het stellen van regels bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.
•
Dit betekent dat een ieder (houders, verzorgers, maar bijvoorbeeld ook dierenartsen)
direct na inwerkingtreding gehouden is deze bepaling na te leven. Vanaf dat moment
kunnen derden (bijvoorbeeld algemeen belangorganisaties) vragen om handhaving van de
bepaling, of kan het OM naar aanleiding van geconstateerde overtredingen strafrechtelijke
vervolging instellen (op grond van artikel 8.11 van de Wet dieren).
•
In de brief aan de Tweede Kamer van 15 juli 2021 is naar voren gebracht dat de reikwijdte
en de consequenties van het amendement op voorhand onvoldoende duidelijk zijn en ook
complex.
•
Uiteindelijk is het aan de rechter om te bepalen hoe de toevoeging aan artikel 2.1, eerste
lid, moet worden uitgelegd.
•
Daarbij kijkt de rechter eerst en vooral naar de tekst van de bepaling. Indien de letterlijke
tekst onduidelijk is, kijkt de rechter naar de systematiek van de wet of de bedoeling van de
wetgever, zoals die volgt uit de wetsgeschiedenis.
Kaders van een convenant
•
Een convenant is een schriftelijke en door partijen ondertekende afspraak of een samenstel
van zulke afspraken tussen de overheid en één of meer andere partijen, die betrekking of
mede betrekking heeft op de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden, of
anderszins gericht of mede gericht is op het voorbereiden dan wel realiseren van
overheidsbeleid.
•
Een convenant heeft geen algemeen verbindend karakter. Het bindt uitsluitend de partijen
die het convenant hebben ondertekend (tenzij de niet afdwingbaarheid van het convenant
is afgesproken).
•
Een convenant behoort geen afspraken te bevatten die in strijd zijn met het recht (zie
aanwijzing 9 van de Aanwijzingen voor de convenanten, Stcrt. 2003, 18). Een wet gaat
altijd vóór een convenant. Een convenant kan de reikwijdte van een wettelijke bepaling dan
ook niet inperken of vergroten. Evenmin kan door middel van een convenant op voorhand
toestemming worden gegeven voor een activiteit waar blijkens de wet een vergunning voor
nodig is. In een dergelijk geval moet de vergunningprocedure worden doorlopen.
Een afspraak van de strekking dat het amendement uitsluitend betrekking heeft op
landbouwhuisdieren, heeft geen waarde omdat deze in strijd zou komen met de
(geamendeerde) tekst van artikel 2.1, eerste lid, van de Wet dieren. Die tekst,
inclusief het amendement, ziet op alle dieren en kan niet met een convenant
worden ingeperkt.
Een afspraak over de reikwijdte van de term 'houderijsysteem', is niet houdbaar
indien die afspraak voorbij gaat aan (de context van) de in de Wet dieren
neergelegd regels.
Een afspraak over wat wel en niet een redelijk doel is, is niet houdbaar als deze
beoogt een inperking met zich te brengen van hetgeen blijkens de toelichting van
het amendement en de wetsgeschiedenis de bedoeling van de wetgever is geweest.
Waarde convenant bij rechterlijke uitleg van amendement
•
Bij de uitleg van de bij het amendement ingevoerde tekst, zal de rechter primair kijken
naar de tekst van de wet en, als de tekst van de wet niet duidelijk is, secundair naar de
bedoeling van de wetgever en/of de wetsystematiek, gegeven de context van het
voorliggend geval.

Indien de tekst van de wet of de wetsgeschiedenis voldoende houvast bieden om een
oordeel te geven over het voorliggende vraagstuk, zal reeds daarom aan een convenant
geen waarde worden toegekend. Een convenantafspraak begeeft zich altijd binnen de
beleids- en beoordelingsruimte die de wetgever de (overheids)partij bij het convenant
heeft gelaten en heeft in zoverre geen zelfstandige waarde bij de uitleg van de wet. Dat is
ook het geval als het convenant de grenzen van (de tekst en bedoeling van) het
amendement respecteert.
Daarbij is van belang dat het convenant geen algemeen verbindend karakter heeft en
slechts een afspraak is tussen de betrokken partijen. Een convenant laat onverlet dat een
derde een andere interpretatie van het wettelijk kader naar voren kan brengen en op die
grond van oordeel Is dat sprake is van een overtreding van de wet, waartegen handhavend
moet worden opgetreden. In dat geval geldt een beginselplicht tot handhaving en kan de
rechter worden gevraagd om een oordeel of sprake is van een overtreding en of daartegen
handhavend moet worden opgetreden. De vraag of sprake is van een overtreding
beantwoordt de rechter aan de hand van de tekst (en eventuele uitleg) van de wet.
Afhankelijk van de aard van de afspraken zou van een convenant de indruk kunnen uitgaan
dat daarmee beoogd wordt een nadere invulling te geven van hetgeen de wetgever heeft
beoogd. Maar de wetgever is geen partij bij het convenant, het convenant maakt geen deel
uit van de wetsgeschiedenis.
Ook zou een convenant de suggestie kunnen wekken dat - in geval van strijdigheid met
het amendement - niet of slechts in bepaalde te noemen gevallen handhavend zal worden
opgetreden. Indien een derde een handhavingsverzoek doet en onderbouwt dat
daadwerkelijk sprake is van met het amendement strijdige situatie, zal bij de rechter
hooguit aan de orde kunnen komen of op basis van het convenant sprake is van gewekte
verwachtingen dat van handhavend optreden zou worden afgezien.
Gelet op de beginselplicht tot handhaving, die de hoeksteen vormt van (de rechtspraak
over) het handhavingsrecht, ligt niet voor de hand dat de rechter concludeert dat een
gesloten convenant aan handhaving in de weg staat. Dat zou immers impliceren dat de
overheid haar beginselplicht tot handhaving zou kunnen 'wegcontracteren'. Recente
rechtspraak over handhavingsbeleid laat ook zien dat naar aanleiding van
handhavingsverzoeken altijd moet worden onderzocht of toch tot handhavend optreden
moet worden overgegaan, ook als dat op grond van het beleid niet opportuun zou zijn (zie
ondermeer: ABRvS 1 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1961).
Als de rechter al zou aannemen dat de overtreder er - vanwege een convenant gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat tegen de overtreding niet handhavend zou
worden opgetreden, betekent dat niet dat ook daadwerkelijk van handhavend optreden
moet worden afgezien. De rechter zal in dat geval alsnog beoordelen of er zwaarwegende
belangen zijn, die maken dat - ondanks de gewekte verwachting - toch handhavend moet
worden opgetreden. Over het algemeen wordt strijdigheid met de wet als een dergelijk
zwaarwegend belang aangemerkt. Een convenant kortom, kan de beginselplicht tot
handhaving niet opzij zetten.
Gelet op het voorgaande heeft een convenant zeer beperkte tot geen waarde bij de
rechterlijke uitleg van het amendement en biedt een convenant, naast de gelding van het
amendement, geen rechtszekerheid in de naleving van het amendement.

2. Geef kernelement weer van het concept rapport van de RDA inzake een dierwaardige
veehouderij.
Hieronder wordt eerst ingegaan op de vraag die aan de RDA is gesteld. Vervolgens staan de
belangrijkste elementen uit het conceptrapport weergegeven.
Gestelde vraag aan RDA
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Raad bij brief van 5 februari 2021
(zie voor de volledige brief Bijlage 1) verzocht om een zienswijze op te stellen die ingaat op de
behoeften van het dier zodat het dier een positieve staat van welzijn ervaart in de veehouderij. Zij
heeft de Raad de volgende vragen gesteld:
"Wat zijn randvoorwaarden voorde veehouderij van de toekomst, waarin het dier een positieve
staat van welzijn ervaart?"
Met de volgende deelvragen:
1. Wat kan worden verstaan onder 'dierwaardig' en 'positief welzijn'?
2. Wat zijn de fysiologische (incl. diergezondheid) en ethologische behoeftes van productiedieren,
die voorwaardelijk zijn voor een positief welzijn?
3. Welke meetbare parameters zijn bruikbaar om te bepalen of aan deze behoeftes wordt voldaan?
Wat is beschikbaar en wat moet ontwikkeld worden?
4. Hoe faciliteert een houderijsysteem van de toekomst deze behoeftes?
Belangrijkste elementen uit het conceptrapport RDA
Leidende principes voor een dierwaardige veehouderij waarin het dier een positief dierenwelzijn
ervaart
1) Erkenning van de intrinsieke waarde en de integriteit van het dier
Respect voor de eigen waarde van het dier als wezens met gevoel die pijn en plezier kunnen
ervaren. Dit betekent geen ingrepen (snavel behandelen, staarten couperen, onthoornen, e.d.),
grenzen aan het aanpassen van het dier via fokkerij, en oog voor eigen belangen van het dier.
2) Goede voeding
Voldoende water en voer van goede kwaliteit.
3) Goede omgeving
Een comfortabele en veilige omgeving met een goed klimaat (temperatuur, frisse lucht, bioritme).
4) Goede gezondheid
Een goede gezondheid waarborgen, en pijn voorkomen (ook qua verwondingen door
soortgenoten).
5) Natuurlijk gedrag
Voldoende mogelijkheden om essentiële natuurlijke gedragingen te vertonen en behoeften te
vervullen: rusten, eten en drinken, mesten en urineren, zelfverzorging, exploratie, sociaal gedrag,
thermoregulatie, veiligheid, gezondheid, beweging, reproductie, seksueel gedrag, nestbouwgedrag
en maternaal gedrag.
6) Positieve emotionele toestand
Waarbij het dier in staat is om te reageren op de veranderende sociale en fysieke omgeving en een
toestand bereikt die het als overwegend positief ervaart (A life worth living). Deze toestand komt
voort uit het voldoen aan alle voorgaande principes.
Veehouderijsystemen die op basis van deze zes leidende principes zijn ontworpen zijn dierwaardige
veehouderijsystemen die een positief welzijn van de dieren mogelijk maken. Indien we als
samenleving en overheid kiezen voor een dierwaardige veehouderij, dan zijn dit de
uitgangspunten.
Diergericht ontwerpen
Door de methodiek van diergericht ontwerpen is het mogelijk om nieuwe veehouderijsystemen te
ontwerpen die voldoen aan de zes leidende principes voor dierwaardige veehouderij en die
bovendien rekening houden met wensen en belangen vanuit andere overwegingen (bv.
maatschappij, veehouder, milieu). Wel dient opgemerkt te worden dat alleen een dierwaardig
ontwerp niet voldoende is, maar dat ook een juiste dierverzorging en bedrijfsmanagement van
belang zijn.

Veehouderijsystemen die op basis van deze zes leidende principes zijn ontworpen zijn dierwaardige
veehouderijsystemen die een positief welzijn van de dieren mogelijk maken. Indien we als
samenleving en overheid kiezen voor een dierwaardige veehouderij, dan zijn dit de uitgangspunten
Samenvatting uit de conclusies:
1) Veehouderij draait om het houden van dieren. Dierwaardige veehouderijsystemen voldoen aan
de zes geformuleerde principes van Dierwaardigheid en voor ieder principe worden de negatieve
aspecten geminimaliseerd en de positieve aspecten gemaximaliseerd. Deze principes komen voort
vanuit het denken vanuit het dier en borgen het welzijn van dieren in veehouderijsystemen.
2) Een dierwaardige veehouderij vereist een transitie van de veehouderijsector. Cruciaal daarbij is
een centrale, gecoördineerde aanpak die parallel en geïntegreerd positief dierenwelzijn en reductie
van milieubelasting (stikstof, broeikasgassen, biodiversiteit) aanpakt en waar nodig de
economische positie van de veehouder versterkt.
3) Het is aan de overheid om de urgentie te benoemen en op transparante wijze het initiatief en de
regie te nemen - in overleg met veehouders, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en
andere stakeholders - en een daarbij passende tijdshorizon te verbinden aan deze zienswijze van
de Raad.
Belangrijkste elementen voor de aanpak
•
Pak de transitie op samen met veehouderijketens, retailers, foodservice en
maatschappelijke organisaties als Dierenbescherming en Natuur en Milieu voor een
convenant (of als onderdeel van een Landbouwakkoord zoals geadviseerd door de SER
(2021)) over het onomkeerbaar realiseren van een dierwaardige veehouderij gebaseerd op
de zes leidende principes.
•
Benoem een nationale autoriteit die de transitie naar een dierwaardige veehouderij
begeleidt.
•
Ontwerp op basis van de zes leidende principes dierwaardige en integraal duurzame
veehouderijsystemen die niet alleen aan de zes leidende principes voldoen maar ook aan
duurzaamheidseisen die aan alle veehouderijbedrijven worden gesteld.
•
Maak een plan van aanpak om helder te krijgen wat nieuwe veehouderijsystemen zijn,
welke bestaande systemen (beperkt) gerenoveerd kunnen worden op grond van de zes
leidende principes en voor welke systemen de investering te groot is. Het plan van aanpak
moet ook duidelijk maken welke stappen veehouders op korte termijn kunnen zetten en
hoe de overheid hierin kan ondersteunen. Ook kan dit plan van aanpak duidelijkheid geven
hoe voor de langere termijn de leidende principes voor dierwaardige veehouderij
geïntegreerd worden met andere maatschappelijke doelen, zoals milieu en klimaat.
•
Verstrek investeringssubsidies voor duurzame veehouderijsystemen en/of voor
vernieuwende onderdelen in een stal. Verbind aan bestaande en nieuwe subsidieregelingen
standaard de voorwaarde dat concreet gemaakt moet worden hoe deze bijdragen aan een
dierwaardige veehouderij en milieubelastingreductie.

3. Geef de eerdere rapporten inzake diergericht ontwerpen.
Bijgaand treft u 4 rapporten aan die maandag 1 november met u zijn besproken. De rapporten zijn
vindbaar via onderstaande linken en zijn daarnaast op papier beschikbaar.
Varkansen brochure varkens3.indd twur.nh
Houden van Hennen - WUR
Kracht van Koeien - WUR
Konijnen op Koers - WUR

PELS RliCKEN
Landsadvocaat

Per e-mail: p.j.blok@minezk.nl
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t.a.v. mw. mr. PJ. Blok
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LNV / formatievragen inzake dierenwelzijn
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jean-paul.heinrich@pelsrijcken.nl

3 november 2021

Geachte mevrouw Blok,
Hartelijk dank voor het toezenden van de laatste versie (heden, 10:25 uur) van de
notitie waarin twee vragen worden beantwoord die zijn opgekomen tijdens de lopende
formatiegesprekken. De twee vragen hebben betrekking op het thema dierenwelzijn.
Ondergetekenden hebben kennisgenomen van de notitie en onderschrijven de inhoud
en strekking ervan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
HofDgachterfifJ,
de landsadvocaat,
voor deze.

LO.Visch

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

Postbus 11756

2502 AT Den Haag

I

*3170 515 3000

peisrijcken.nl

Beantwoording van formatievragen vanuit de 'zijtafel stikstof / landbouw' door het
ministerie van LNV - verzocht op 4 november 2021
Hoe kan de onduidelijkheid en rechtszekerheid van het amendement-dierwaardige
veehouderij weggenomen worden? Hoe kan een convenant en wettelijke verankering
zich het beste tot elkaar verhouden?
Ter toelichting met betrekking tot expliciete verwijzing amendement:
Het amendement is inmiddels aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad. Over (het moment
van) inwerkingtreding zal een expliciete keuze moeten worden gemaakt. Zonder expliciete keuze
blijft de onduidelijkheid en rechtsonzekerheid over dit amendement bestaan.
In onderstaande varianten wordt de wetteliike verankering gescheiden van het proces van
convenant. In de eerste variant wordt vooropgesteld dat de uitgangspunten wettelijk worden
verankerd. Het convenant kan dienen ter nadere uitwerking of nadere afspraken binnen die kaders.
In de tweede variant is het convenant het uitgangspunt, maar wordt benadrukt dat ook wettelijke
verankering zal volgen om tot dierwaardige veehouderij te komen.
I. In navolging van het RDA-advies dierwaardige veehouderij zal, in plaats van inwerkingtreding
van het amendement op artikel 2.1 van de Wet dieren, in de komende kabinetsperiode wetgeving
worden opgesteld en in werking treden waarin de uitgangspunten om te komen tot een
dierwaardige veehouderij wettelijk worden verankerd in balans met de volksgezondheid. Daarnaast
zal de regering het initiatief en de regie nemen om in overleg met boeren, marktpartijen,
maatschappelijke organisaties en andere stakeholders een convenant af te sluiten om, met
inachtneming van die wettelijk te verankeren uitgangspunten, te komen tot afspraken over de
ontwikkeling naar een dierwaardig veehouderij, met een passende tijdhorizon en passend
aanvullend instrumentarium, waaronder ontwikkeling van dierhouderijsystemen en financiële
ondersteuning.
II. In navolging van het RDA-advies dierwaardige veehouderij zal de regering het initiatief en de
regie nemen om in overleg met boeren, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere
stakeholders in het eerste regeringsjaar een convenant af te sluiten over elementen om te komen
tot een dierwaardig veehouderij, een passende tijdhorizon en passend instrumentarium (waaronder
ontwikkeling van dierwaardige houderijsystemen en financiële ondersteuning). In de komende
kabinetsperiode zal, in plaats van inwerkingtreding van het amendement van artikel 2.1 van de
Wet dieren, wetgeving in werking treden om te komen tot een dierwaardige veehouderij die ook in
balans is met de volksgezondheid.
Kan de zin 'De nationale beoordeling door het ctgb wordt geharmoniseerd met de
vereisten van de KRW.'zo worden opgenomen als voornemen?
Deze vraag is zoals afgesproken letterlijk gesteld aan jeanette Beek van het PBL, die na overleg
met Aaldrik Tiktak telefonisch volgende reactie heeft gegeven (hier is ambtelijk verder niets meer
aan toegevoegd, betreft puur reactie PBL):
'de zin zoals nu verwoord is niet correct, dat komt doordat de beoordeling in Europa
plaatsvinden. Ctgb heeft daar geen rol in. Wij proberen iets anders voor te stellen dat
inhoudelijk wel klopt'
Voorstel zin: Het kabinet zal in Europa pleiten voor harmonisatie van de normstelling die
gebruikt wordt bij de goedkeuring van stoffen en die van de KRW.
Kan de eerder gedeelde slide over toestemmingsverlening worden gedeeld?
Deze is opgenomen als bijlage 1.

Kan er een toelichting worden gegeven op de samenhang en integraliteit van het pakket?

Maatregelen per spoor
Spoor 1: Opkoop, financiële herwaardering grond en KRW

cum 20222031 in mln €
20.860

wv. Opkoop indicatieve mix melkvee, pluimvee en varkens

9.310

wv. Financiële herwaardering grond (melkvee)

8.550

wv. Uitbreiden natuurareaat (niet zijnde natura 2000)

2.000

Wv. Additioneel tbv Kaderrichtlijn Water (KRW)

1.000

Spoor 2: Perspectief blijvers: verder met ingezette route naar verduurzaming

6.030

wv. Natuurinciusieve landbouw

3.330

wv. Innovatieve Stalsystemen en managementmaatregelen

900 - 1.500

wv. Beleid rond versterken ondernemerschap en Innovatie

Uitvoeringskosten
Totaal

1.800

2.689
29.579 30.179

Uitgangspunten integrale aanpak
Het voorgestelde beleidspakket van de integrale gebiedsgerichte aanpak stuurt op realisatie van de
internationaal verplichtende opgaven ten aanzien van stikstof/natuur, water en klimaat, De
meervoudige inzet is bewust ten behoeve van een doelmatige inzet van middelen en instrumenten
en het bieden van langjarige duidelijkheid en perspectief aan betrokken partijen. Zo wordt de
kostenefficiëntie verhoogd en wordt er (binnen de gebieden) duidelijkheid gegeven over welke
activiteit waar nog mogelijk is, nu en in de toekomst. Tevens worden lock-ins op bijvoorbeeld
(technologische) maatregelen of ruimtelijk grondgebruik voorkomen. Door een integrale inzet op
substantiële stikstofreductie en tegelijk ook op de andere drukfactoren (zoals watercondities en
natuurareaal/leefgebied) wordt enerzijds het VHR-doelbereik vergroot en anderzijds wordt hiermee
gewerkt aan de opgaven KRW en klimaat. Waar opportuun worden kansen op andere terreinen
benut, zoals luchtkwaliteit (Schone Lucht Akkoord), zoönose, fijnstof en geur, met inachtneming
van de daarvoor geldende doelen en verplichtingen. Hiernaast geldt dat deze omvangrijke en brede
inzet nodig zal zijn om de condities van N2000-gebieden zodanig te verbeteren dat er zicht
ontstaat op een eenvoudiger systeem van toestemmingverlening.
Het indicatieve beleidspakket is gebaseerd op de integrale variant zoals deze zomer doorgerekend
door het PBL. Op basis van de resultaten is deze op een aantal punten aangescherpt en aangevuld
met opkoopregelingen voor pluimvee en varkens en maatregelen gericht op het halen van de KRW
en extra natuurareaal. Daarnaast is er budgettair rekening gehouden met uitvoeringslasten die met
deze aanpak gepaard gaan.
Om de (natuur)doelen te realiseren en de toestemmingsverlening op grotere schaal mogelijk te
maken/vereenvoudigen, is een juridisch stevig pakket nodig, waarbij effecten, uitvoering en
resultaten verzekerd zijn. Daarom is het onontkoombaar maken van de aanpak essentieel. Omwille
van draagvlak en het mitigeren van sociaaleconomische effecten, is als onderdeel van een integrale
aanpak naast het stellen van gebiedsgerichte doelen, ook breder perspectief voor alle sectoren,
met in het bijzonder de landbouwsector, van belang. De maatregelen uit het pakket zullen immers
ingrijpend zijn voor met name de agrarische sector. Daarom wordt met het pakket ook
geïnvesteerd in het langjarig ondersteunen en/of omschakelen van boeren in de transitie naar
duurzame en/of extensievere vormen van landbouw. Op deze manier wordt er ook voor de lange
termijn duidelijkheid gegeven over de (on)mogelijkheden in de verschillende gebieden.
Opkoop en extensiveren van grond vormen belangrijke pijlers in het pakket. De opgekochte grond,
afkomstig van grondgebonden bedrijven, en afwaardering daarvan, wordt ingezet voor

extensivering van blijvende agrariërs en ontwikkeling van natuur en agrarisch beheer. Zo draagt
dit bij aan de VHR, KRW en klimaatopgave evenals perspectief en ontwikkeling. De uitbreiding van
natuurareaal en het verbeteren van waterkwantiteit en -kwaliteit zorgen immers voor een hoger
doelbereik van de VHR en de KRW en klimaat (tegengaan veenoxidatie en verdroging hoge
zandgronden). Het pakket voor verdere verduurzaming is essentieel om ondersteuning te bieden
aan ondernemers die door willen bij het maken van de omslag naar een duurzame,
toekomstgerichte landbouw. Tevens vraagt de aanpak om een robuuste en zorgvuldige uitvoering.
Hierbij ontstaat ook een helder perspectief voor in het bijzonder de landbouwsector, doordat In (Ajgebieden bijvoorbeeld meer ruimte is voor innovatieve, emissiearme/duurzame, natuurinclusieve
bedrijfsvoering. Maatregelen gericht op innovatie en extensivering worden ingezet in gebieden
waar meer perspectief is, en maatregelen ter beëindiging van bedrijven worden in hogere mate
gericht op gebieden met minder perspectief. Op termijn kan voor de land- en tuinbouw worden
overgegaan op doelsturing op bedrijfsniveau. Er is echter tijd nodig om deze doelsturing en de
daarvoor benodigde nieuwe technieken en wet- en regelgeving te realiseren.
De aanpak is een samenhangend geheel waarin de losse onderdelen van elkaar afhankelijk zijn en
elkaar versterken.

