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Stikstof
10 januari 2020

Programma

• Welkom
• Korte terugblik
• Wat is stikstof
• De gevolgen
• Beleidsregels
• Inleiding Theo Mulder – Wat betekent stikstof voor de bodem?
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Korte terugblik

• PAS – onbruikbaar na uitspraak 29 mei 2019
• Vergunningsprocedures daarna stilgelegd
• Natura 2000 gebieden

• Beleidsregels 8 oktober 2019 (Ministerie LNV)
• Intern en extern salderen
• Koppeling fosfaatrechten aan stikstofrechten

• 10 oktober jl. commissievergadering

Wat is stikstof
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De gevolgen

• Vergunning komen nagenoeg stil te liggen
• Raakt alle sectoren

• Adviesrapport Remkes
• Gebiedsgerichte bronmaatregelen
• Inzet van intern en extern salderen
• Rijk en Provincies bepalen welke ruimte wordt benut
• Provincies nemen regie bij gebiedsgericht aanpak

• Nieuwe beleidsregels
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Beleidsregels

Beleidsregels

• Kabinetsbrief 16 december 2019
• Besluit in Fryslân onder voorbehoud
• Kabinetsstandpunt bemesten en beweiden (Remkes)
• Uiterlijk inwerkingtreding 1 februari 2020 (extern salderen)
• Aanpassing of intrekking beleidsregels bij interveniëren

kabinetsbesluit met beleidsregels
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Beleidsregels

Uitgangspunten:
1. Geen toename stikstofdepositie (dus dit zorgt niet voor een

daling!)
2. Vergunningen juridisch houdbaar
3. Vergunningverlening weer op gang brengen

Inbreng college van GS

• Ingebracht n.a.v. dialoogsessies Fryslân:
• Vergunde ruimte is een recht
• Geen koppeling van de beleidsregels met fosfaatrechten
• Voorkom dat stikstof verhandelbaar wordt
• Extern salderen niet naar andere sectoren
• Zorg voor een prikkel om te verduurzamen (anders ondernemen)
• Koppel de vergunningverlening niet aan bronoplossingen
• Voer een drempelwaarde in
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Intern salderen

A

B

C

D

Intern salderen

Uitbreiden mag, maar stikstof mag niet toenemen.
Oplossingen zoeken binnen eigen project.
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Intern salderen - voorbeeld

De situatie
U wilt doorgroeien met uw melkveehouderij. U heeft een natuurvergunning 
voor twee stallen. De vergunde capaciteit: 100 koeien per stal + de emissie. 
Deze twee stallen zijn ook daadwerkelijk gebouwd. Elke stal bevat op dit 
moment 80 koeien. U wilt doorgroeien naar 100 koeien per stal.
Hoe werkt dit?
U kunt de doorgroei zonder een nieuwe aanvraag voor een 
natuurvergunning realiseren tot de vergunde capaciteit bereikt is. In dit 
geval is de vergunde capaciteit 100 koeien per stal. U kunt zonder 
beperkingen uitbreiden tot 100 koeien per stal.

Extern salderen

Er zijn uitbreidingsplannen, voorwaarde: niet meer stikstof uitstoten!
Bedrijf kopen van stoppende ondernemer. 
70% van de stikstofemissie overnemen. 30% teruggeven aan natuur.
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Extern salderen - voorbeeld

De situatie
U wilt een deel van uw melkveehouderij beëindigen. De vergunde 
emissieruimte daarvan wilt u verkopen. U heeft een natuurvergunning voor 
twee stallen. De vergunde capaciteit van deze stallen is 100 koeien per stal 
+ de emissie. Deze twee stallen zijn ook daadwerkelijk gebouwd. Elke stal
bevat op dit moment 80 koeien.
Hoe werkt dit?
U kunt de emissie van de stal waarmee u stopt, overdragen aan een ander 
bedrijf. Dit bedrijf mag alléén van de stal die u overdraagt, 70% van de 
emissie overnemen. Daarbij wordt de stikstofruimte van 100 dieren 
aangehouden, aangezien dat de gerealiseerde capaciteit is. Ongeacht het 
feit dat er 80 dieren in uw stal staan.
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Vervolg

Fryslân

• Brede dialoog met Fryslân

• Factsheets / casussen

• Gebiedsgerichte aanpak, in overleg met het Rijk

Vragen ?


