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STIKSTOF 
 

VRAAG ANTWOORD 

Heb ik voor een glastuinbouwbedrijf een vergunning nodig voor 
stikstof ? 

Voor alle activiteiten die kunnen leiden tot stikstofdepositie (op een 
voor stikstof gevoelig N2000-gebied) moet vergunning worden aange-
vraagd. Een glastuinbouwbedrijf KAN met een stookinstallatie en 
transportbewegingen leiden tot stikstofdepositie. In dat geval heeft u 
een vergunning nodig. Uitgangspunt voor vergunning is dat stikstofde-
positie niet mag toenemen t.o.v. referentiesituatie (intern salderen) 
of dat er sprake is van compensatie (extern salderen). Kleine deposi-
ties (<0.0049 mol N/ha/jaar) geven geen significante effecten en zijn 
dus vergunningsvrij. Dus altijd nagaan of er sprake is van depositie en 
hoeveel.  

Moet ik altijd vergunning voor stikstof aanvragen ?  Bevoegd gezag voor de Wet Natuurbescherming (en daar valt stikstof 
onder) zijn provincies. Uw provincie bepaalt dus of u vergunning moet 
hebben. Alle provincies hebben als uitgangspunten dat kleine deposi-
ties (<0.0049 mol N/ha/jaar) geen significante effecten geven en dus 
vergunningsvrij zijn.  
Ook als u aan kunt tonen dat u nu niet meer stikstofdepositie veroor-
zaakte dan in de referentiesituatie, zou gesteld kunnen worden dat u 
geen vergunning nodig heeft omdat deze depositie er altijd al was.  

Wat is de referentiesituatie ?  Alle Natura2000-gebieden zijn in het verleden aangewezen waarbij is 
bepaald of er sprake is van voor stikstof gevoelige habitats. Het jaar 
waarin het N2000-gebied waar u mogelijk depositie op veroorzaakt is 
aangewezen, is dan uw referentiesituatie. Een hulpmiddel daarbij kan 
de website van B12 zijn. Het KAN echter ook zo zijn dat uw provincie 
een Hinderwetvergunning van na die datum accepteert als referentie-
situatie. Ga dit dus na bij uw eigen provincie.  

Ik heb me met mijn stookinstallatie altijd aan de emissie-eisen 
gehouden, heb ik dan toch een vergunning nodig voor stikstof ?  

Emissie is iets anders dan depositie. Depositie is simpelweg wat er 
neerdaalt van uw uitstoot. Je kunt binnen de emissienorm vallen en 
toch depositie veroorzaken en bovendien kan ook de ‘activiteit’ ten 
opzichte van een N2000-gebied van invloed zijn op de depositie. Voor 
het ‘omrekenen’ van emissie naar depositie (meten is namelijk erg 
lastig) is een speciaal programma ontwikkeld (Aerius) dat met al deze 

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/02/Overzicht-referentiedata-HR-en-VR.pdf
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/wat-is-mijn-referentiesituatie/
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factoren rekening houdt. Wettelijk is vastgelegd dat voor het bepalen 
van depositie het programma Aerius gebruikt moet worden. Een korte 
handleiding is terug te vinden op de website van Glastuinbouw Neder-
land.  

Hoe kan ik een stikstofvergunning krijgen ?  Uw bevoegd gezag voor de Wet Natuurbescherming (en daar valt stik-
stof onder) is uw provincie. Uw provincie bepaalt dus of u vergunning 
moet hebben. Kijk voor meer informatie in het stappenplan dat u op 
onze website kunt vinden.  

Waar liggen de natura 2000 gebieden precies en hoe weet ik of 
ik er mee te maken heb.  
 

De ligging van de voor stikstof gevoelige N200-gebieden vindt u op 
deze kaart. Een deel daarvan zijn voor stikstofgevoelig. Elk gebied is 
in hexagonen ingedeeld en die zijn al dan niet stikstofgevoelig.  
Glastuinbouw Nederland adviseert bedrijven die dichter dan 5 km van 
een N200-gebied af liggen én een stookinstallatie in bedrijf hebben, 
om in elk geval na te gaan of er sprake is van stikstofdepositie, 
m.a.w. maak een Aerius-berekening. Of uw bedrijf in zo’n zone ligt, 
kunt u op deze kaart zien.  

Als wij er ver vanaf liggen heb ik dan alsnog ermee te maken?  NOx draagt best ver. Onze inschatting is, dat voor bedrijven die dich-
ter dan 5 km bij een voor stikstofgevoelig hexagoon liggen, het in elk 
geval verstandig is om een AERIUS-berekening te maken om te bepa-
len of er sprake is van stikstofdepositie. Of uw bedrijf in zo’n zone 
ligt, kunt u op deze kaart zien.   

Waar vindt ik de regels over in- en extern salderen ?  Elke provincie heeft provinciale beleidsregels hiervoor opgesteld. OP 
de website van Bij12 staan alle beleidsregels bij elkaar. Zie:. Daar-
naast kunt u ook de website van uw eigen provincie erop nakijken. 
Daarnaast vindt u in het stappenplan van Glastuinbouw Nederland 
wellicht wat aanknopingspunten en tips.  

Kan ik al stikstofrechten verhandelen ?  Nog niet alle provincies staan extern salderen (handel in stikstofrech-
ten) toe en hebben daar soms ook andere regels over. Wat in elk geval 
voor alle situaties geldt is dat het alleen zin heeft om stikstof te ko-
pen die ook depositie geeft op de plek waarvoor u moet compenseren. 
Houdt ook rekening ermee dat u 30 % van de aangekochte ruimte 
moet inleveren. Er zijn wel al provincies die extern salderen toestaan 
of zelfs faciliteren (Noord-Brabant bijvoorbeeld) maar u kunt ook zelf 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/themas/Water_en_Omgeving/Stikstof/Stappenplan_Stikstof.pdf
https://www.glastuinbouwnederland.nl/water-omgeving/stikstof/
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx
https://rug.maps.arcgis.com/apps/Media/index.html?appid=0cd8b00f8b4340518acfb060a008b9ac
https://rug.maps.arcgis.com/apps/Media/index.html?appid=0cd8b00f8b4340518acfb060a008b9ac
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/provinciale-beleidsregels-intern-en-extern-salderen/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/content/glastuinbouwnederland/docs/themas/Water_en_Omgeving/Stikstof/Stappenplan_Stikstof.pdf
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zoeken naar de juiste aanbieder of daarop gespecialiseerde makelaars 
dat voor u laten doen. Zo is bijvoorbeeld Reland al actief in bemidde-
ling tussen vraag naar en aanbod van stikstof.  

Als ik wil stoppen met mijn bedrijf, kan ik dan stikstof verhan-
delen ?  

Stikstofrechten zijn gekoppeld aan een vergunning. U kunt dus pas 
verhandelen als u al rechten heeft op basis van een geldende vergun-
ning. Deze vergunning is dan vervolgens gekoppeld aan de activiteit. 
Als het bedrijf wordt overgenomen, zou je kunnen betogen dat de ac-
tiviteit overgaat en dus ook de vergunning. Als u stopt, zou je kunnen 
betogen dat dan de activiteit vervalt en dus ook de (daaraan gekop-
pelde) vergunning. Het is dus niet zonder meer zo dat u beschikt over 
verhandelbare rechten. Bovendien moet u er bij verhandelen rekening 
mee houden dat de ontvanger van uw rechten aan moet kunnen tonen 
dat uw rechten vervallen dus dat de activiteit ook daadwerkelijk stopt 
(sloop of intrekken omgevingsvergunning). Dat is in veel gevallen nog 
niet zo heel eenvoudig te realiseren. Als de activiteit feitelijk al is ge-
stopt, is het immers nog maar de vraag of u nog wel vergunning zult 
kunnen krijgen om mee te handelen. In de meeste gevallen geldt na-
melijk dat, als u nu een lagere depositie heeft dan in uw referentie-
situatie, deze lagere depositie als referentie wordt genomen voor ver-
gunningverlening.  

Waar moet ik rekening mee houden bij bedrijfsovername ?  Een stikstofvergunning is feitelijk gekoppeld aan de activiteit waar-
voor de vergunde stikstofdepositie benodigd is. Het ligt er dus aan, 
voor welke activiteit de vergunning is afgegeven. U heeft daar ver-
schillende mogelijkheden voor. U kunt de vergunning aanvragen voor 
het telen van gewassen (al dan niet bedekt en al dan niet m.b.v. een 
stookinstallatie) of voor het in bedrijf hebben van een stookinstalla-
tie. Ook kunt u ervoor kiezen om als teler een aanvraag in te dienen, 
maar ook vanuit de entiteit die eigenaar is van de stookinstallatie of 
anderszins. Als u een bedrijf wilt overnemen is het dus wel belangrijk 
om na te gaan HOE u dat wilt doen en of u na overname een vergun-
ning aan wilt/zult vragen of daarvoor. Als u al een bedrijf heeft over-
genomen, zou u het verleden van dit bedrijf mee kunnen nemen in 

https://www.reland.nl/bemiddeling/stikstofrechten/
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het bepalen van uw referentiesituatie (met name in het geval van ver-
gunningverlening op basis van intern salderen).  

 
 
 
 


