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STAPPENPLAN STIKSTOF (28 april 2020) 
 
Nu geldende regels  
Per 11 oktober 2019 hebben de gezamenlijke provincies (bevoegd gezag voor het verlenen 
van Wnb-vergunningen nieuwe beleidsregels voor het verlenen van vergunningen bekend 
gemaakt. Die moeten leiden tot afnemende stikstofuitstoot door intern en extern salderen.  
De meeste glastuinbouwbedrijven in Nederland hebben nu (nog) geen geldige Wnb-
vergunning. Dit zijn de huidige opties: 

 Initiatiefnemers die kunnen aantonen dat projecten per saldo geen stikstof 
uitstoten of kunnen aantonen dat deze geen significante effecten op Natura 2000-
gebieden hebben, kunnen ook weer worden vergund. Dit kan door de uitstoot te 
beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de emissie te 
salderen met een grotere daling van een andere bron; het extern salderen. 

 Extern salderen is nog niet mogelijk met varkensrechten, pluimveerechten of 
fosfaatrechten. Dit in afwachting van nadere wetgeving. 

 Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen, als ze van groot 
maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, gebruik maken van de 
ADC-toets en de effecten compenseren. [Jeroen: voor glastuinbouwbedrijven is dit 
vermoedelijk een doodlopende route??] 

Voor nadere informatie omtrent de beleidsregels wordt verwezen naar de website van 
BIJ12 met bijbehorende helpdesk, of neem contact op met uw omgevingsdienst. 

Op basis van deze regels lijkt het erop dat met name glastuinbouwbedrijven binnen en 
straal van 5 km van een voor stikstof gevoelig N2000-gebied (afhankelijk van de gebruikte 
stookinstallatie en de hoeveelheid vervoersbewegingen van en naar het bedrijf) enige 
stikstofdepositie zouden kunnen veroorzaken en daarmee vergunningplichtig zijn 
geworden.   

LIGT UW BEDRIJF BINNEN 5 KM VAN EEN N2000-GEBIED:  

MAAK DAN IN ELK GEVAL EEN AERIUS-BEREKENING VAN UW STIKSTOFDEPOSITIE 

OM UW KANSEN/RISICO’S IN TE KUNNEN SCHATTEN. 

informatie over de AERIUS producten is te vinden op www.aerius.nl. Daar is ook de Aerius –
calculator en een handleiding terug te vinden. Met vragen kunt u terecht bij uw bevoegd 
gezag (veelal uw provincie) en bij de helpdesk van BIJ12. Of kijk op www.aanpakstikstof.nl  

Wnb-vergunning aanvragen  
 
Als een activiteit (dus ook een glastuinbouwbedrijf) stikstofdepositie veroorzaakt op een 
Natura 2000-gebied, moet de initiatiefnemer van de activiteit onderzoeken of de activiteit 
vergunningplichtig is op grond van de Wet natuurbescherming.Dit geldt ook voor 
omgevingsvergunningaanvragen die binnen het bestemmingsplan passen !!!!!.  
 
Er kan sprake zijn van de volgende situaties: 
1) De betreffende activiteit bestond op de referentiedatum van het Natura 2000-
gebied (in de meeste gevallen is dat 2004 maar dit kan ook 1994 zijn) en is sindsdien 
ongewijzigd voortgezet (kortom de betreffende activiteit is exact hetzelfde gebleven): 
voor deze situatie geldt geen vergunningplicht. 
2) De beoogde activiteit is conform een reeds verleende Nb-vergunning en kan daarom 
plaatsvinden zonder verdere toetsing. 

http://www.bij12.nl/
http://www.bij12.nl/
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx
http://www.aerius.nl/
https://calculator.aerius.nl/calculator/?locale=nl
https://calculator.aerius.nl/calculator/?locale=nl
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/helpdesk/
http://www.aanpakstikstof.nl/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/natuur/natura-2000-en-pas-gebieden/
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3) Indien er sprake is van een nieuwe of gewijzigde activiteit kan op basis van een 
AERIUS berekening bepaald worden of er een toestemmingsbesluit noodzakelijk is: 
Indien uit de AERIUS-berekening blijkt dat er, zonder salderen, geen sprake is van 
stikstofdepositie (≤ 0,005 mol/ha/j), dan is er geen vergunningplicht. Als uit de AERIUS-
berekening blijkt dat er wel sprake is van een toename aan stikstofdepositie op stikstof 
gevoelige natuur dan kunt u kijken naar mogelijkheden voor in– of extern salderen of 
een ADC-toets. 
 
Het bevoegd gezag kan na binnenkomst van de aanvraag de Wnb-vergunning voorbereiden. 
De beslistermijn voor een natuurvergunning is 13 weken, met een mogelijke verlenging van 
zeven weken. In het geval dat de natuurtoestemming deel uitmaakt van de aanvraag 
omgevingsvergunning (die u bij uw gemeente indient) geldt een beslistermijn van 26 
weken, met een mogelijke verlenging van zes weken. 
LET OP: U betaalt de provincie leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor een Wnb-vergunning. 
 
Uw omgevingsdienst adviseert de provincie over stikstof en voert ook de (provinciale) 
beleidsregels uit cq verleent de vergunningen namens de provincie (provincie is het 
bevoegd gezag). Neem dus ook altijd even contact op met uw omgevingsdienst als u 
twijfelt.  
 

  

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/intern-salderen/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/extern-salderen/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/adc-toets/
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Wat voor onderneming bent u ?  
 
Ligt u met uw bedrijf/activiteit binnen 5 km van een Natura2000-gebied ? Kijk hiervoor op: 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx 
Heeft u (nog) geen geldige Wnb-vergunning en : 
A) heeft u geen plannen (voor uitbreiding/stoppen of verduurzamen) ? 
B) mogelijk uitbreidingsplannen, verduurzamingsplannen of plannen om te stoppen ? 
C) u bent met een (gezamenlijk) energieproject (bijvoorbeeld houtstook/biomassa of 
aardwarmte/warmtenet) bezig ?  
 
Ad A 
Voor de groep A is het advies om in elk geval een Aerius-berekening te maken om te zien 
óf er sprake is van stikstofdepositie (minder dan 0,005 mol wordt gezien als zijnde 0,00) en 
hoeveel dan.  
 

U kunt ervoor kiezen om in Aerius gebruik te maken van algemene kengetallen. U hoeft 
dan alleen een beperkt aantal gegevens in te vullen. U kunt er ook voor kiezen om voor 
uw specifieke situatie uw ketelgegevens etc in te vullen. Dit is met name van belang als u 
denkt dat u (vanwege een speciale instelling etc) minder stikstof uitstoot dan gebruike-
lijk. In de meeste gevallen is het wijs u daarbij te laten ondersteunen door een specialist 
op het gebied van ketels en energie. Op de website van Aerius vindt u alle informatie over 
handboeken en factsheets die u kunnen helpen bij invoeren van gegevens.  

 
Als <0,005 mol depositie/ha/jaar op enig hexagoon van een voor stikstof gevoelig N2000-
gebied, dan zou vergunning zomaar verleend moeten worden. Het kan ook voor stoppende 
ondernemers gunstig zijn om te weten welke ‘stikstofruimte’ ze mogelijk kunnen 
verkopen. Het advies is om dan een vergunning aan te vragen want een verleende Wnb-
vergunning houdt stand en is bovendien verhandelbaar. U kunt overigens te horen krijgen 
dat u (als u aan kunt tonen dat u geen depositie veroorzaakt) geen vergunning hoeft aan te 
vragen. Dit scheelt veel werk en u hoeft dan ook geen leges te betalen voor een volledige 
aanvraag. Vraag in dat geval wel altijd om een schriftelijke bevestiging DAT U GEEN 
VERGUNNING NODIG HEEFT !!!!!!!!  
 
Als > 0,005 mol zie B 
 
Ad B 
Voor B is het advies zijn om een Aerius-berekening te maken. Mocht u dan boven de 
waarde van 0,005 mol depositie op een voor stikstof gevoelig N2000-gebied uitkomen, kunt 
u opteren voor intern salderen.   
 
Intern salderen KAN een oplossing bieden om aan te tonen dat er geen toename van 
stikstofdepositie is. Ook kunt u een natuurtoets laten uitvoeren (die onderbouwd dat een 
lichte stijging van stikstofdepositie geen gevaar vormt voor de betreffende habitat bijv 
omdat verdroging een groter probleem is).  
Als het dan nog niet lukt, kunnen mitigerende maatregelen helpen (om negatieve effecten 
tegen te gaan) of zelfs compensatie-maatregelen (extra N-gevoelige natuur aanleggen etc) 
om toch vergunning te kunnen krijgen. Als referentiejaar een probleem is, zou bij 
desbetreffende Gedeputeerde Staten een verzoek om maatwerk tav referentiejaar zinvol 
kunnen zijn. Klik hier voor de provinciale beleidsregels over intern salderen.  
 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx
https://calculator.aerius.nl/calculator/?locale=nl
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/12/Beleidsregels-13-december.pdf
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Met name als het een project is dat controvers is of veel publieke belangstelling krijgt, 
moet rekening gehouden worden met mogelijke handhavingsverzoeken van eventuele 
tegenstanders.  
Het gaat er dus om het risico in te schatten en als dat reëel is, dan is het advies om een 
(concept)vergunningaanvraag in gang te zetten of te wachten op de LTO-lobby voor een 
drempelwaarde (waarvan de uitkomst onzeker is én het kan nog even duren).   
 
Ad C 
Groep C geldt eigenlijk hetzelfde voor als groep B maar dan met een goede onderbouwing 
van maatschappelijk nut van het energieproject (bijv zorgt voor x-aantal woningen of y-
aantal glastuinbouwbedrijven die van het gas af kunnen) en dan het dringende advies om 
vergunning (in elk geval concept-aanvraag) aan te vragen. Veel energieprojecten liggen 
immers al onder het vergrootglas en de kans is groot dat er anders handhavingsverzoeken 
komen. Heeft u al een opdracht van de omgevingsdienst ontvangen om een Wnb-
vergunning aan te vragen? Ga dan direct met uw milieuadviseur in gesprek om een 
aanvraag voor te bereiden. 
 
Het is vooral van belang goed te definiëren wat in dit geval onder het project of activiteit 
moet worden verstaan. Je zou een energiecentrale (biomassa, houtstook maar ook aard-
warmte of warmtenet) met de bijbehorende kassen als één project/activiteit kunnen zien. 
Stond de centrale er al in het referentiejaar of was er sprake van andere stookinstallatie(s) 
die stikstofdepositie veroorzaakten en hoeveel was dat dan ? Als de stikstofdepositie die 
NU wordt veroorzaakt lager is, zou aanspraak kunnen worden gemaakt op INTERN 
SALDEREN en kan toch een Wnb-vergunning worden aangevraagd/afgegeven. 
 
Bij intern salderen is het referentiejaar van groot belang. Ook hiervoor kan om maatwerk 
verzocht worden. Referentiejaar (vooral 1994) zal in de glastuinbouw problemen geven in 
verband met vindbaarheid van gegevens en data over energieverbruik etc. Dat is ook in 
overleg met Kabinet en provincies meermaals aangegeven en zou dus bekend moeten zijn. 
In de veehouderij worden al sinds jaar en dag alle dieraantallen en percelen en het gebruik 
geregistreerd maar in de glastuinbouw niet en daar was ook nooit aanleiding toe. 
 
Als u gebruik maakt van een centrale energievoorziening is het van belang na te gaan of de 
betreffende kassen (die gebruik maken van de centrale energievoorziening) zelf ook nog 
over een (back-up) stookinstallatie beschikken waarvoor feitelijk ook een Wnb-vergunning 
nodig is. De kas kan namelijk maar één keer worden geteld, ofwel voor de centrale 
energie-voorziening ofwel voor de eigen energie-voorziening. Het hoeft daarbij niet alleen 
te gaan om vergunde installaties maar moet wel op de een of andere wijze bewijs 
gevonden worden voor het bestaan/gebruik van ketel-installaties die door de centrale 
energievoorziening ‘overbodig’ worden.  
In theorie zou een centrale energievoorziening moeten kunnen leiden tot een daling van de 
stikstofdepositie overall danwel tot een lokale piek omdat alle deposities feitelijk naar één 
plek gebracht worden. Dan zou om maatwerk voor toepassingen van de provinciale 
beleidsregel intern salderen kunnen worden bij de provincie. Die maatwerkclausule zit 
namelijk in alle provinciale beleidsregels en biedt misschien ook perspectief voor de 
gebiedsgerichte aanpak waar alle provincies mee bezig zijn. Diverse kleine lokale 
deposities kunnen door één centrale voorziening immers verdwijnen en geconcentreerd 
worden op één locatie waar dan makkelijker technische maatregelen genomen kunnen 
worden om depositie zoveel mogelijk te verkleinen of waar compenserende of mitigerende 
maatregelen genomen kunnen worden. Van belang is dan wel, dat dit goed onderbouwd 
wordt.  
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Samenvatting 
Ligt uw bedrijf/activiteit binnen 5 km van een voor stikstof gevoelig N2000-gebied en loopt 
u mogelijk risico’s als u geen geldige Wn-vergunning heeft:  

 Laat een stikstofberekening maken voor uw energiesysteem. Kijk daarbij naar alle 
N2000-gebieden in uw omgeving en naar alle hexagonen. LET OP: voor NOx kan de 
reikwijdte behoorlijk ver gaan, dus neem ook N2000-gebieden die wat verder af 
liggen mee.  

 Heeft u nagenoeg een stikstofdepositie (< 0,005 mol/ha/jaar):  
o Stuur de berekening naar de omgevingsdienst en vraag om een schriftelijke 

bevestiging dat u geen vergunning nodig heeft 

 Heeft u meer dan 0,005 mol/ha/jaar stikstofdepositie:   
o Bepaal dan de urgentie.  
o Wilt u uitbreiden, heeft u een brief van de omgevingsdienst ontvangen of 

heeft u een houtketel? Neem contact op met uw milieuadviseur om te 
onderzoeken hoe u intern kunt salderen 

o Vraag een Wnb-vergunning aan op basis van intern salderen, eventueel met 
maatwerk betreffende het referentiejaar 

 
Achtergrondinformatie: 

 Nieuwsmailbericht over RvS-uitspraak:  
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/programma-aanpak-stikstof-pas-
onderuit-bij-raad-van-state/ 

 Nieuwsmailbericht over vergunningsverlening: 
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/vergunningverlening-pas-deze-
week-weer-deels-op-gang/ 

 Nieuwsmailbericht over stikstofmaatregelen van Kabinet: 
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/stikstofmaatregelen-kabinet-stap-
in-de-goede-richting/ 

 Nieuwsmailbericht over acties vanuit de glastuinbouw: 
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/vooralsnog-geen-stikstofacties-
vanuit-glastuinbouw/ 

 Nieuwsmailbericht over inzet vanuit Glastuinbouw Nederland: 
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-nederland-wil-
oplossing-stikstofuitstoot-alle-bestaande-teeltbedrijven/ 

 
 
Provinciale regels inzake stikstof (inclusief gebiedsaanpakken): 

 Zuid-Holland 

 Noord-Holland 

 Utrecht 

 Gelderland 

 Overijssel 

 Flevoland 

 Friesland 

 Groningen 

 Drenthe 

 Noord-Brabant 

 Limburg 

 Zeeland 
 

https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/programma-aanpak-stikstof-pas-onderuit-bij-raad-van-state/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/programma-aanpak-stikstof-pas-onderuit-bij-raad-van-state/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/vergunningverlening-pas-deze-week-weer-deels-op-gang/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/vergunningverlening-pas-deze-week-weer-deels-op-gang/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/stikstofmaatregelen-kabinet-stap-in-de-goede-richting/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/stikstofmaatregelen-kabinet-stap-in-de-goede-richting/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/vooralsnog-geen-stikstofacties-vanuit-glastuinbouw/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/vooralsnog-geen-stikstofacties-vanuit-glastuinbouw/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-nederland-wil-oplossing-stikstofuitstoot-alle-bestaande-teeltbedrijven/
https://www.glastuinbouwnederland.nl/nieuws/glastuinbouw-nederland-wil-oplossing-stikstofuitstoot-alle-bestaande-teeltbedrijven/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/natuurrijk-zuid/natura-2000/programma-aanpak/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Stikstof_en_Natura_2000
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/aanpak-stikstof
https://www.gelderland.nl/stikstof
https://www.overijssel.nl/loket/dossier-stikstof/
https://www.flevoland.nl/dossiers/stikstof
https://www.fryslan.frl/aanvragen-en-regelen/stikstof-vergunning_42836/
https://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/stikstof/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natura-2000/aanpakstikstof/
https://www.brabant.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof
https://www.limburg.nl/thema/aanpak-stikstof/
https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/aanpak-stikstof-zeeland

