Bedrijven die stikstof uitstoten, met name in de buurt van
stikstofgevoelige natuurgebieden, krijgen bij stikstofemissies te
maken met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De
ministeries van EZ en IenM hebben de nieuwe regels medio
januari aan de Tweede Kamer voorgelegd. Ze beogen een en ander
makkelijker te maken, iets waar de industrie positief tegenover
staat. Maar bedrijven maken zich ook grote zorgen, vooral over de
mogelijke gevolgen voor hun investeringshorizon.
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Het ongewisse karakter van de Programmatische

Veel onzekerheden
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e Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
lijkt het aanvragen en verkrijgen van vergunningen inzake de Natuurbeschermingswet te
vergemakkelijken. In de huidige praktijk moeten bedrijven zelf aantonen dat hun stikstofdepositie (neerslag van stikstof) geen significant effect
heeft op de natuurwaarden in nabijgelegen natuurgebieden. Het is doorgaans een complex, tijdrovend en niet
zelden een vergeefs proces als de Raad van State de
vergunning vernietigt wanneer protesten daartoe aanleiding geven.
In de nieuwe situatie met PAS voert een bedrijf alle
gegevens over de uitstoot in het rekenprogramma
Aerius in, dat voor PAS is ontwikkeld. Het systeem berekent de depositie van stikstof in het nabijgelegen
natuurgebied en vergelijkt die met de beschikbare
depositieruimte. Het gemak voor bedrijven is dat de
passende beoordeling die de Natuurbeschermingswet
verlangt, volgt uit de rekenexercitie en niet langer door
de bedrijven moet worden uitgevoerd. Met andere woorden: als er ‘ontwikkelingsruimte’ is, past de geclaimde
stikstofemissie.
Hier kleven echter bezwaren aan. PAS toetst milieuaanvragen aan de per natuurgebied vastgestelde ontwikkelingsruimte. Die wordt echter vastgesteld aan de hand
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van berekeningen die bij het bedrijfsleven tot op heden
weinig vertrouwen wekken, omdat ze veelal blijken te
zijn gebaseerd op prognoses en aannames. Zo houden
de modellen rekening met meer ontwikkelingsruimte in
de toekomst op grond van het terugdringen van stikstofemissies, wat dan weer het gevolg zou zijn van Europees
milieubeleid zoals regels voor schonere auto’s en
trucks. Maar het is niet duidelijk of dat effect wordt
gerealiseerd en in welke mate. Hoewel de modellen
rekening houden met zowel nationale als internationale
trends in de emissie van stikstof, ontbreekt concreet
inzicht in de bedrijfsactiviteiten vlak over de grens. Het
staat echter vast dat een toename van het verkeer en de
bouw van nieuwe installaties in Antwerpen en in het
Ruhrgebied effecten zullen hebben op de beschikbare
ontwikkelingsruimte voor bedrijven in bijvoorbeeld Zeeland en Limburg. Kortom: is er wel voldoende ontwikkelingsruimte? Zelfs wanneer deze er nu wel is, kunnen
in de nabije toekomst tekorten ontstaan door tegenvallende reductie.

Geen zekerheid

Bedrijven die het PAS-programma bestuderen kunnen
hun investeringsplannen momenteel niet toetsen aan de
beschikbare ontwikkelingsruimte in hun regio, omdat

Milieu

wat is pas?

Het Verdronken Land van
Saeftinghe, een getijdengebied in Zeeuws-Vlaanderen, is
een belangrijk broed-, overwinterings- en rustgebied
voor vogels.

Op grond van de Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn worden in de EU waardevolle
natuurgebieden aangewezen en
beschermd, ‘Natura 2000’
genaamd. Nederland telt er 160.
De EU vereist dat (verdere) achteruitgang van habitats er wordt
voorkomen. Al jaren is er in
Natura 2000-gebieden een
overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden), wat
schadelijk is voor de natuur en
vergunningverlening voor economische activiteiten belemmert. De overheid wil deze problemen aanpakken met de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarin overheden en
maatschappelijke partners
samenwerken om de stikstofuitstoot te verminderen en
daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Aanpak Stikstof

rond PAS
Aerius nog niet vrijgegeven is. Met als resultaat dat
bedrijven geen zekerheid hebben over de voor hen
beschikbare ontwikkelingsruimte voor eventuele toekomstige uitbreidingen.
Een andere onzekerheid is dat elke provincie bij het toewijzen van ontwikkelingsruimte haar eigen prioriteiten
mag stellen, zegt Cees van Houwelingen, operations
regulatory services leader Benelux bij Dow Benelux. “In
het voortraject van PAS is gebleken dat veel aannames
en prognoses onzorgvuldig waren. Er waren te grote
reserveringen opgenomen, waardoor dan automatisch
minder ontwikkelingsruimte beschikbaar was voor weer
andere projecten. Zo was de reservering van Zeeland
voor een nieuwe, grotere zeesluis – die niet voor 2021 zal
zijn gerealiseerd – onwaarschijnlijk groot. Hij werd vergeleken met de uitstoot van het totale chemiecomplex in
Terneuzen en die van de Tweede Maasvlakte. Bij controle van de reserveringen voor de dijkverzwaringsprojecten in het kader van het Deltaprogramma, die worden
uitgespreid over een aantal jaren, bleek de volledige
scope elk jaar te zijn meegenomen. Via herberekeningen is mede daardoor uiteindelijk toch ontwikkelingsruimte ontstaan in de PAS-berekeningen.”
Het gemak waarmee binnen één maand de conclusie
dat Zeeland op slot zat is vervangen door enige ontwik-

kelingsruimte, geeft volgens Van Houwelingen te denken. “Dan kan het blijkbaar net zo gemakkelijk de
andere kant op veranderd worden. Het geeft het gevoel
dat dit louter gebeurt om het programma erdoorheen te
slepen.”

Garanties

De overheid presenteert de aannames en prognoses als
potentiële ontwikkelingsruimte. Bedrijven ondersteunen weliswaar het uitgangspunt van PAS, maar lopen nu
te hoop tegen het ongewisse karakter ervan. Wat als de
maximaal toegestane stikstofdepositie bij een natuurgebied is bereikt en bedrijven daardoor niet langer kunnen uitbreiden, kan er dan worden bijgestuurd? En zo ja,
door wie? Dat is tot op heden onduidelijk. Van Houwelingen: “De vraag is of bedrijven bij investeringen voor de
korte en de lange termijn werkelijk garanties hebben
voor het verkrijgen van ontwikkelingsruimte.”
Dat punt is volgens hem van veel belang, aangezien PAS
leidt tot een verslechtering van de concurrentiepositie,
omdat PAS in het buitenland niet bestaat. “Als een internationaal bedrijf als Dow een vestigingskeuze moet
doen voor een project met stikstofdepositie-impact en
de PAS kan nog geen zekerheid geven over ontwikkelingsruimte, dan zou de keuze zomaar op een locatie
e
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‘De vraag is of bedrijven bij
investeringen voor de korte en de
lange termijn werkelijk garanties
hebben voor het verkrijgen van
ontwikkelingsruimte’
buiten Nederland kunnen vallen.”
Het nationale karakter van PAS heeft nog een ander
nadeel. Het programma rekent niet met emissies van
projecten in het naburige buitenland en met deposities
ten gevolge hiervan in Nederland. Die emissies kunnen
op grensprovincies en havengebieden echter een dermate significante invloed hebben, dat ze kunnen leiden
tot beperkingen van de ontwikkelingsruimte voor de
bedrijven. “Zo zien wij investeringen van raffinaderijen in
het Antwerpse havengebied die beslist impact zullen
hebben op het natuurgebied Westerschelde en Saeftinghe. En in de doorkijk naar 2030 binnen het programma wordt een toename van de scheepvaartemissies voorzien.”

Chemelot vergeten

Ook aan de andere kant van Nederland, in Limburg, klinken kritische geluiden ten aanzien van PAS. De Limburgse ambtenaren hadden in eerste instantie bij het
bepalen van de benodigde ontwikkelingsruimte heel
Chemelot over het hoofd gezien, zegt Leo Keybeck,
senior officer environment & external safety bij Sitech Services, de primaire technische serviceverlener voor Chemelot. Dit Limburgse industrieel-wetenschappelijke
chemiecomplex telt zo’n zestig bedrijven en is ingeklemd
tussen een aantal Natura 2000-gebieden in Nederland,
Duitsland en België. Enkele bedrijven op Chemelot die
stikstof in de lucht brengen zijn OCI, DSM, SABIC en
Edea, de energieleverancier op de site. “Het is voor deze
bedrijven nu niet mogelijk om vergunningen te krijgen
voor uitbreidingen die gepaard gaan met een toename
van de stikstofdepositie”, zegt Keybeck. “Chemelot zit
wat dat betreft nu al op slot. Hopelijk biedt het PAS-programma nieuwe groeimogelijkheden.”
De grote onzekere factor is volgens hem dat PAS de
beschikbaarheid van ontwikkelingsruimte afhankelijk
stelt van de afname van stikstofdepositie. “Want als de
nu voorziene depositiedaling tegenvalt, gaat dat ten
koste van de ruimte. Bovendien is de depositiedaling ook
nog eens voor een belangrijk deel afhankelijk van wat
vlak bij ons over de grens gebeurt in Duitsland en België.
Het is onbekend of die ontwikkelingen een beperkende
invloed zullen hebben op de toekomstige ruimte.”
Limburg stelt zich overigens coöperatief op, meldt Keybeck, verwijzend naar intensieve gesprekken die de provincie en het bedrijfsleven de afgelopen maanden over
PAS hebben gevoerd. Dat heeft de hoop gevoed dat PAS
nieuwe groeimogelijkheden zal geven. “Maar als PAS
niet slaagt, vallen we terug op de huidige situatie en blijft
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de zaak op slot. Dan is het beslist niet denkbeeldig dat
huidige of nieuw te vestigen bedrijven op Chemelot gaan
kijken naar mogelijkheden in Duitsland of België. België
is hier slechts 5 kilometer vandaan en Duitsland 20 tot
30 kilometer. Duitsland heeft identieke voorzieningen en
open innovatie als Chemelot. Nederland heeft wat dat
betreft gewoon concurrentie.”

Industrie belonen

Afgezien van alle onzekerheid voor investeringen op
korte en langere termijn, steekt het de chemische
industrie dat de overheid met maatregelen in PAS
onvoldoende rekening houdt met het aandeel dat partijen hebben in de emissie van stikstof. De landbouw en
het verkeer behoren tot de grootste veroorzakers, maar
hebben dezelfde kansen en beperkingen als minder
vervuilende sectoren zoals de industrie. Industriële
bedrijven hebben in de afgelopen tien jaar met veel
inspanningen en kapitaalinzet de stikstofemissies
belangrijk teruggedrongen. Van Houwelingen en Keybeck menen dat de overheid de industrie zou moeten
belonen voor die inspanningen met het ter beschikking
stellen van ontwikkelingsruimte.
Het model hanteert als referentiejaren 2011, 2012, en
2013. De vermindering van stikstofdepositie die bedrijven in 2014 op last van Brussel en tegen serieuze investeringen hebben doorgevoerd, komen niet exclusief ten
goede aan de industrie. Van Houwelingen en Keybeck
menen dat het mooi zou zijn als die ontwikkelingsruimte
alsnog beschikbaar komt voor de industrie.
Ten slotte zou de overheid de industrie dezelfde toezegging moeten doen die is gedaan aan de landbouw. Economische Zaken heeft deze sector kort geleden in een
convenant een reservering aan stikstofemissies toegezegd, waardoor de sector op voorhand ontwikkelingsruimte heeft gekregen. De sector heeft tot 2030 de tijd
om stikstofbeperkende maatregelen te nemen die de
industrie allang heeft genomen. p
De VNCI heeft de in dit artikel genoemde zorgen meerdere
malen kenbaar gemaakt aan het ministerie van EZ en zal
gebruikmaken van de haar geboden mogelijkheid om op de
‘voorgehangen’ PAS met bijbehorende regelingen een
inspraakreactie in te sturen. Hierin zullen ook suggesties
voor verbetering worden gedaan. De VNCI gaat ervan uit
dat de staatssecretaris hier zorgvuldig naar zal kijken. Per
slot van rekening onderschrijft de industrie het belang van
een goedwerkende PAS.

