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‘Fasering’ motto bij ammoniak

en Natura 2000

Het blijft aanmodderen binnen het ammoniakdossier van Natura 2000. LNV dacht het
met de Handreiking Ammoniak van vorig najaar eindelijk goed voor elkaar te hebben.
Maar afgelopen voorjaar vond de Raad van State het toch weer niet goed genoeg, en
vernietigde vergunningen die door de provincie Brabant waren afgegeven. Nieuwe
poging het te regelen is een wijziging van de Natuurbeschermingswet, als onderdeel
van de Crisis- en herstelwet die op Prinsjesdag werd gepresenteerd. Deze wijziging gaat
waarschijnlijk op 11 november naar de Tweede Kamer, daarna naar de Eerste Kamer en
het streven is om de wet op 1 januari 2010 in te laten gaan.
— MArjel Neefjes, redactie Vakblad

Raad van State en depositiewaarde
De Raad van State neemt steeds de ‘kritische depositiewaarde’ als uitgangspunt, omdat dat cijfer
te boek staat als ‘best beschikbare wetenschappelijke kennis’. De kritische depositiewaarde is per
habitattype uitgerekend om te definiëren hoeveel
stikstof een type kan hebben zonder enig negatief
effect (bijvoorbeeld voor hoogveen 400 mol zure
depositie per hectare per jaar). Maar aangezien die
kritische depositiewaarde door wegverkeer, industrie en landelijke landbouw voorlopig nergens
gehaald wordt, houdt het dan al gauw op. Zelfs
als alle lokale boeren ermee zouden stoppen, blijf
je boven de kritische depositiewaarde (in de Peel
valt bijvoorbeeld 3200 mol uit de lucht, waarvan
slechts de helft door de lokale landbouw komt).
Gevolg is dat als een boer een stal wil bouwen
waarmee hij minder stikstof uitstoot (maar nog
steeds meer dan nul), dat de Raad van State het
kan verbieden omdat het totaal boven de kritische
depositiewaarde blijft.
De instandhoudingsdoelen voor een Natura 2000gebied streven naar ‘behoud’ of ‘verbetering’ van
bepaalde habitattypen. De uitdaging voor het ministerie is nu om te zorgen dat er ‘best beschikbare
wetenschappelijke kennis’ komt om aan te tonen
dat ook bij een geleidelijke daling van de depositie
behoud of verbetering mogelijk is. Daarvoor is nu
een consortium aan het werk gezet onder leiding
van de Stichting Bargerveen.

Belangrijke wijziging in de wet is het concept
dat natuurkwaliteit gefaseerd verbeterd mag
worden. De juridische houdbaarheid van deze
wetswijziging moet zich vervolgens wel weer
bewijzen. Jandirk Kievit, projectleider Natura
2000 bij de provincie Utrecht, houdt zijn hart
vast. “De Raad van State heeft een pre-advies
gegeven dat negatief was, en toch wordt de
wet zo naar de Kamers gestuurd. Onze juristen
schatten in dat de wet weer nat zal gaan. Als
provincie willen we dat opvangen door een interimkader te ontwikkelen ‘voor het geval dat’,
We hadden zo’n kader al op hoofdlijnen klaarliggen voor vaststelling door Gedeputeerde
Staten, maar nu wachten we toch liever eerst de
wetswijziging even af.”
In Gelderland is zo’n interimkader er al. Daarin
is geregeld dat in alle gebieden de stikstofdepositie stapsgewijs naar beneden moet gaan. Ook
mogen individuele bedrijven licht groeien, zolang hun hele bedrijf onder de 0,5% van de kritische depositiewaarde blijft. Ander belangrijk
punt is het afromen bij het salderen van stikstofrechten. Als een boer stopt, wordt 50% van
de stikstofrechten afgeroomd, de rest kan naar
de buurman. Kievit: “Dat vind ik een geweldig
middel om lokaal de stikstofdepositie af te
laten nemen. Maar goed, we wachten nu eerst
even af hoe de NB-wet aanpassing uitpakt.”
Sander de Bruin, programmacoördinator stikstof bij de Programmadirectie Natura 2000 van
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het Ministerie van LNV, is minder pessimistisch over de wet. “We denken dat we met een
ecologische onderbouwing hard kunnen maken dat ook in een overbelaste situatie behoud
en herstel mogelijk is. Wel moet er natuurlijk
een duidelijk dalende lijn zijn, en een pakket
aan herstelmaatregelen.” Het ministerie wil uit
de fuik van de Raad van State komen (zie kader)
door per habitattype de noodzakelijke dalende
lijn vast te stellen over drie beheerplanperiodes.
Vervolgens moet dit ecologisch gemotiveerd
worden. Ook worden er watermaatregelen
en effectgerichte maatregelen genoemd die
helpen om het gewenste instandhoudingsdoel
te bereiken. Vervolgens voeren lokale boeren
aanvullende maatregelen uit die verder gaan
dan generiek beleid. Tenslotte wordt er op
landelijk niveau gewerkt aan stikstofuitstoot
door verkeer en industrie. De Bruin benadrukt
nog maar eens dat de kritische depositiewaarde
geen doel op zich is, maar een manier om de
instandhoudingsdoelen te bereiken. “Ik denk
dat als we aan de Raad van State duidelijk kunnen maken dat er een dalende lijn is en hoe we
die denken te bereiken, dat het goedkomt met
deze wet.”
Zijn collega Dick Bal, senior-beleidsmedewerker die zich richt op ecologische en juridische
aspecten, legt uit welke speelruimte er volgens
hem is. “In de Habitatrichtlijn staat weliswaar
een voorzorgsbeginsel, waardoor je geen
vergunning mag verlenen als niet uitgesloten
is dat er schade van komt. Maar tegelijkertijd
staat er niet in dat je 100% kwaliteit moet behalen. Dus met een dalende lijn en effectgerichte
maatregelen zou het ook moeten lukken.”
Ecologische onderbouwing
LNV heeft de Stichting Bargerveen ingehuurd
voor de ecologische motivatie van het nieuwe
beleid. Bal: “We willen graag dat ze aangeven
wat er gebeurt bij verschillende kwaliteitsniveaus, en hoeveel je kunt bereiken met effectgerichte maatregelen, en voor hoe lang.
Inmiddels is er per habitattype een lijstje van

effectgerichte maatregelen en hun bewezen
effect. Voor de twee meest gevoelige habitattypen, hoogveen en vennen, zijn er ook ecologische beschrijvingen, en dat wordt de komende
tijd verbreed naar de andere habitattypen. Op
korte termijn gaan we bekijken of die twee ecologische beschrijvingen juridisch houdbaar zijn
voor de Raad van State.”
Daarbij zijn er echter nog wel twee beren op
de weg. Bal: “We merken dat onderzoekers
huiverig zijn om andere getallen te noemen

dan het kritische depositieniveau. Maar toch
zullen die getallen er moeten komen. Als wij
een kwaliteitsniveau definiëren, dan moeten
de onderzoekers kunnen aangeven of dat goed
genoeg is.” Ander probleem is de subsidiepot
voor effectgerichte maatregelen (egm), die voor
2009 na veel gelobby in stand is gebleven, maar
waarmee LNV per 1 januari toch echt ophoudt.
De egm-subsidies worden dan overgeheveld
naar de provincies, die het moeten gaan betalen uit de ILG-gelden (Investeringsbudget
Landelijke Gebied). Of bij die overheveling

ook een pot geld meekomt, is nog punt van
discussie tussen LNV en de provincies. LNV
heeft dus een belangrijk middel om uit het
stikstofprobleem te geraken weggegeven aan
de provincies, maar Bal vindt dit te verdedigen
omdat de provincies immers de vergunningen
verstrekken. Maar het kan ook zomaar een hete
aardappel worden die rijk en provincie aan elkaar doorgeven.u
Marjel Neefjes is eindredacteur van dit Vakblad
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