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1 Inleiding
Bij brief van 13 november 2019 heeft het kabinet een maatregelenpakket
aangekondigd, waarmee wordt beoogd om de toestemmingsverlening voor
woningbouw en een aantal infrastructurele projecten weer op gang te brengen
en tegelijk de stikstofbelasting op de natuur te verminderen. Voor de korte
termijn is hiertoe middels een spoedwet onder andere ingezet op de toepassing
van een stikstofregistratiesysteem. Het stikstofregistratiesysteem bestaat uit een

Vraagstelling
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aan Tauw
gevraagd om de effecten van de snelheidsmaatregel op de stikstofdepositie op
hoofdlijnen ecologisch te beoordelen.

stikstofdepositieregister met depositieruimte dat in eerste instantie wordt
gebaseerd op:
• Het effect van het verlagen van de maximumsnelheid overdag op

•

autosnelwegen als bronmaatregel (verder maatregel of snelheidsmaatregel)
om de depositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te verlagen1.
Het inzetten van 70 % van de daarmee bereikte stikstofreductie om

•

toestemming van de beoogde projecten in de woningbouw en infrastructuur
mogelijk te maken.
Het inzetten van 30 % van de bereikte stikstofreductie als vermindering van
de stikstofbelasting op stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden.

Hiermee – en met de op termijn toe te voegen depositieruimte dankzij twee
landbouwmaatregelen2 - wordt voor de korte termijn beoogd om de
toestemmingsverlening voor de bouw van 75.000 woningen en een selectie van
zeven MIRT-projecten mogelijk te maken.

1

Het desbetreffende verkeersbesluit van 23 december 2019 is gepubliceerd in de
Staatscourant 2019, nr. 71032.

2

Vermindering van emissies uit de veehouderij door veevoermaatregelen en de verhoging van
het subsidieplafond voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.
4/37

Kenmerk

R001-1275289NAB-V01

2 Werkwijze en achtergronden
Uitgangspunten
Het RIVM heeft berekend wat de effecten zijn van de landelijke
snelheidsmaatregel op stikstofdepositie. Uit de rekenresultaten blijkt dat vrijwel
overal in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden de stikstofdepositie als gevolg
van de snelheidsmaatregel afneemt. Dit betreft ruim 254.000 ha
stikstofgevoelige natuur. Omdat 30 % van deze afname niet ter beschikking

Figuur 2.1 Gemiddelde berekende depositieruimte door de afname
van de stikstofdepositie door de snelheidsmaatregel (bron: RIVM).

wordt gesteld aan projecten, betekent dit concreet dat in al deze gevallen een
afname van stikstofdepositie zal optreden. In figuur 2.1 is het effect van de
maatregel weergegeven. Gemiddelde depositieruimte betekent in dit geval de
per Natura 2000-gebied berekende gemiddelde afname van depositie, exclusief
de 30 % reservering voor natuur. Voor de stikstofgevoelige Natura 2000gebieden heeft de maatregel in het algemeen dus een positief effect op de mate
van belasting door stikstofdepositie uit de lucht.
In een zeer beperkt aantal situaties (169 ha) is, als uitzondering, sprake van een
berekende toename van de stikstofdepositie als gevolg van de
snelheidsmaatregel. Dit wordt veroorzaakt doordat verkeersstromen als gevolg
van de maatregel wijzigen en zeer lokaal het aantal vervoersbewegingen op het
onderliggende wegennet, en dan met name enkele provinciale wegen,
toeneemt. Hier kan dan ook geen ruimte worden uitgegeven voor projecten. De
consequentie is dus enerzijds dat beperkingen optreden voor de ruimte die de
maatregel biedt voor de beoogde projecten en anderzijds dat zeer plaatselijk
aantasting van de natuurlijke kenmerken van stikstofgevoelige habitattypen en
leefgebieden niet op voorhand kan worden uitgesloten.
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In de volgende stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is plaatselijk sprake van

2000-beheerplannen en (PAS-) gebiedsanalyses (zie: bronnen). Voor het

een berekende toename van stikstofdepositie als
snelheidsmaatregel (VR=Vogelrichtlijn, HR=Habitatrichtlijn):

gebied Krammer-Volkerak is alleen een gebiedsanalyse beschikbaar en geen
beheerplan3.

gevolg

van

•
•
•
•
•
•

38. Rijntakken (Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht; HR/VR)
57. Veluwe (Gelderland; HR/VR)
91. Polder Westzaan (Noord-Holland; HR)
114. Krammer-Volkerak (Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant; HR/VR)
115. Grevelingen (Zeeland; HR/VR)
118. Oosterschelde (Zeeland; HR/VR)

•
•
•

142. Sint Jansberg (Limburg; HR)
145. Maasduinen (Limburg; HR/VR)
155. Brunssummerheide (Limburg; HR)

de

Per gebied en relevante hexagonen zijn de volgende gegevens in beeld
gebracht:
•
•

Overbelast wil zeggen dat de kritische depositiewaarde (KDW) wordt
overschreden door de achtergronddepositie (situatie 2018 zoals opgenomen
in AERIUS Calculator). Voor de categorie naderend overbelast wordt een

In de rekenresultaten van het RIVM zijn alle situaties in beeld gebracht waarin
een toename van stikstofdepositie optreedt op stikstofgevoelige habitattypen of

•

leefgebieden van soorten, waarvoor in het betreffende gebied een
instandhoudingdoel geldt. In totaal gaat het om 169 ha (hexagonen).

•
•

Deels betreft dit situaties waarin echter geen sprake is van (naderende)
overbelasting door stikstofdepositie. In deze situaties is er geen sprake van een
risico op de aantasting van de natuurlijke kenmerken door de
snelheidsmaatregel. Deze situaties worden daarom niet verder nader ecologisch
beoordeeld. Bij de ecologische analyse op hoofdlijnen ligt de focus op de
effecten van plaatselijke toenames van stikstofdepositie. Bij de analyses is

Welke instandhoudingsdoelstellingen zijn gevoelig voor stikstofdepositie
(habitattypen en soorten met stikstofgevoelig leefgebied)?
In welke situaties is er sprake van een (naderend) overbelaste situatie?

•
•

marge aangehouden van 70 mol/ha/jaar ten opzichte van de KDW.
Het aantal hexagonen waarbinnen sprake is van een berekende toename op
een stikstofgevoelig habitattype of leefgebied4.
Absolute en relatieve oppervlakten van de betreffende habitattypen en
leefgebieden binnen deze hexagonen.
De gevoeligheid van het habitattype / leefgebied voor stikstofdepositie (op
basis van de kritische depositiewaarde).
De minimale, maximale en gemiddelde depositietoename op het habitattype
/ leefgebied.
De huidige kwaliteit en trend voor het instandhoudingsdoel (oppervlakte en
kwaliteit zijn daarbij samengevoegd).

gebruik gemaakt van de meest actuele beschikbare versies van de Natura
3

In het algemene deel van het beheerplan voor de Deltawateren is aangegeven dat voor
Krammer-Volkerak (en Zoommeer) nog een besluit genomen moet worden over een zoete of
zoute toekomst en dat daarom voor dit deel nog geen beheerplan is afgerond.

4

In sommige hexagonen komen meerdere habitattypen en/of leefgebieden naast elkaar voor.
De hexagonen per leefgebied of habitattype dienen dus niet bij elkaar te worden opgeteld
vanwege de gedeeltelijke overlap.
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Per gebied is vervolgens de analyse en het resultaat daarvan beschreven. Dit

Stikstofdepositie als sturende factor

zorgt per relevant instandhoudingsdoel voor een ecologisch oordeel:

De kritische depositiewaarde (KDW) is de getalsmatige grens waarboven
stikstofdepositie een risico vormt op de achteruitgang van de kwaliteit van een
habitattype of leefgebied en uiteindelijk zelfs op lange termijn het verdwijnen

•

•

Risico op aantasting van natuurlijke kenmerken: Er kan niet met zekerheid
worden uitgesloten dat de snelheidsmaatregel lokaal een negatief effect tot
gevolg heeft op de oppervlakte en/of kwaliteit van een stikstofgevoelig
habitattype of leefgebied (‘rood’).
Geen risico op aantasting van natuurlijke kenmerken: Er kan met zekerheid
worden uitgesloten dat de snelheidsmaatregel een negatief effect tot gevolg
heeft (‘groen’).

ervan. Met name verzuring en eutrofiëring zijn daarbij belangrijke
sleutelfactoren, die ingrijpen op het veelal complexe samenspel van bodem en
vegetatie. De mate waarin dit risico aan de orde is kan echter in sommige
situaties worden genuanceerd, omdat er sprake is van een specifiek samenspel
van relevante factoren.

Achtergronden bij het ecologisch oordeel
In het algemeen is bij de beoordeling als uitgangspunt gehanteerd dat ook

Daarbij kunnen factoren elkaar versterken of juist afzwakken. In natte
ecosystemen kan bijvoorbeeld droogtestress ervoor zorgen dat vegetaties nog
vatbaarder worden voor de gevolgen van een te hoge stikstofdepositie.

(absoluut of relatief) kleine depositietoenames of beïnvloede oppervlaktes voor
een aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied
kunnen zorgen. Daarbij is geen getalsmatige ondergrens gehanteerd.

Andersom kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van systeemeigen dynamiek
zorgen voor een verminderde gevoeligheid voor stikstofdepositie.
Hoewel systeemkenmerken in algemene zin al onderdeel zijn van de mate van

In het ecologische oordeel is desalniettemin in sommige situaties aangegeven
dat de snelheidsmaatregel geen ecologisch risico op aantasting van de

gevoeligheid, zoals die tot uitdrukking komt in de KDW, kan in specifieke
situaties toch sprake zijn van een nuancering van het effect van (overmatige)
stikstofdepositie.

natuurlijke kenmerken tot gevolg heeft, ondanks een plaatselijke toename van
de stikstofdepositie in reeds (naderend) overbelaste situaties. Hierna zijn in
algemene zin de mogelijke overwegingen daarbij beschreven. Voor de gebied

Voor stikstofgevoelige leefgebieden zijn soms nuanceringen mogelijk op basis
van de functie voor een soort in relatie tot het instandhoudingsdoel. Dit speelt

specifieke invulling wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

bijvoorbeeld bij steltlopers in het gebied Rijntakken, waarbij de
stikstofgevoeligheid alleen een rol speelt voor broedvogels en het
instandhoudingsdoel juist niet gericht is op broedvogels.
Daarnaast kan sprake zijn van een beperkte afhankelijkheid van een soort van
een stikstofgevoelig leefgebied als er voldoende alternatief niet-stikstofgevoelig
(of wel stikstofgevoelig maar niet overbelast) leefgebied voorhanden is. Ten
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slotte kan ook nog sprake zijn van leefgebied dat door andere oorzaken, zoals

moeten vanzelfsprekend aanvullend zijn op regulier beheer en reeds geplande

verstoring, van zodanig beperkte waarde is, dat daarom de mate van
stikstofbelasting niet als bepalende ecologische factor hoeft te worden opgevat5.

maatregelen. Daarnaast moet geen onverantwoorde stapeling van maatregelen
plaatsvinden, die de ecologische effectiviteit kan ondermijnen of zelfs kan
zorgen voor nevenschade. Tenslotte verdienen wetenschappelijk bewezen

Trend oppervlakte en kwaliteit
Indien de kwaliteit van het habitattype of leefgebied waar lokaal sprake is van
een toename van stikstofdepositie gunstig is en er geen sprake is van een
negatieve trend, dan kan dit een duidelijke aanwijzing vormen voor de
constatering dat stikstofdepositie niet een belangrijke sturende factor is voor de
kwaliteit van de betreffende habitattypen/leefgebieden. Met name wanneer dit

maatregelen met een korte responstijd de voorkeur, omdat daarmee de kans op
een al of niet tijdelijke verslechtering het meest effectief wordt voorkomen.

verklaarbaar is vanuit de kenmerken van het gebied en systeem, dan is het
risico op ecologische effecten door de snelheidsmaatregel afwezig.
Cumulatie
Indien duidelijk is dat stikstofdepositie geen belangrijke risico vormt op een
aantasting van natuurlijke kenmerken dan geldt de bijbehorende onderbouwing
zowel voor het effect van de snelheidsverlaging op zich als voor eventuele
cumulatieve effecten.
Aanvullende maatregelen
In het geval een aantasting van de natuurlijke kenmerken niet uitgesloten kan
worden dan zijn er aanvullende maatregelen mogelijk om het risico verder te
beperken of uit te sluiten. Maatregelen die de toename van stikstofdepositie
remmen of geheel voorkomen hebben in beginsel de voorkeur, omdat daarmee
de bron voor het ecologisch risico wordt weggenomen. Als dit niet (volledig) kan,
dan kunnen aanvullende natuurgerichte maatregelen worden overwogen. Deze
5

In de door Sovon voor het PAS ontwikkelde systematiek voor stikstofgevoelige leefgebieden
zijn niet alle relevante omgevingsfactoren uitputtend op systeemniveau meegenomen.
Nuanceringen van de feitelijke geschiktheid zijn daarom op locatieniveau soms mogelijk.
8/37

Kenmerk

R001-1275289NAB-V01

3 Resultaten ecologische analyse op hoofdlijnen
3.1

Natura 2000-gebied 38. Rijntakken

Er is zowel sprake van situaties die niet (naderend) overbelast zijn als van actueel overbelaste situaties. De niet (naderend) overbelaste situaties beperken zich tot
enkele hexagonen waarbinnen leefgebied van bittervoorn en kamsalamander ligt (ZGLg02). Deze blijven hier verder buiten beschouwing, maar zijn wel
weergegeven in figuur 3.1.1. De overbelaste situaties worden in onderstaande tabel behandeld.
Tabel 3.1.1 Overbelaste situaties
Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min-max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

Geen risico

De gevoeligheid voor stikstof is uitsluitend van toepassing op

(0,39);

aantasting

het gebruik van deze leefgebieden door broedvogels. Het

0,01-1,90

natuurlijke

instandhoudingsdoel in Rijntakken geldt voor niet-broedvogels.

(0,98)

kenmerken

Stikstofdepositie is geen sturende factor voor de draagkracht

depositietoename
(mol/ha/jr)
Steltlopers - kemphaan,

3; 20

scholekster, grutto,

0,40 / <0,01%;

Gevoelig

5,60 / <0,1%

tureluur (LG08; ZGLg11)

0,35-0,54

Matig / +

buiten het broedseizoen. Er is geen risico op een aantasting als
gevolg van de snelheids-maatregel.
Watersnip (Lg08)

3

0,40 / <0,01%

Gevoelig

0,35-0,54

Voldoende /

Geen risico

Het effect treedt alleen op direct langs de weg, dat mede

(0,39)

=

aantasting

vanwege verstoring van marginaal belang is voor broedende

natuurlijke

watersnippen. Slechts een beperkt deel van het leefgebied van

kenmerken

deze soort in Rijntakken is stikstofgevoelig en/of overbelast. De
draagkracht voor de doelpopulatie is voldoende en stabiel. Ook
vanwege de uiterst beperkte omvang van het beïnvloede
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Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min-max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

depositietoename
(mol/ha/jr)
gebied, zowel absoluut als relatief, is er daarom geen risico op
een aantasting als gevolg van de snelheidsmaatregel.
Kwartelkoning (Lg08)

3

0,40 / <0,01%

Gevoelig

0,35-0,54

Matig / =

(0,39)

Geen risico

Effect treedt alleen op direct langs de weg, dat mede vanwege

aantasting

verstoring

natuurlijke

kwartelkoningen. Slechts een beperkt deel van het leefgebied

kenmerken

van deze soort in Rijntakken is stikstofgevoelig en/of overbelast.

van

marginaal

belang

is

voor

broedende

Oorzaken voor het niet structureel halen van de beoogde
populatie omvang liggen vermoedelijk buiten het gebied. Voor
zover de draagkracht in Rijntakken onvoldoende is liggen
oorzaken niet op het gebied van stikstofdepositie. Factoren als
te intensief graslandbeheer en (recreatieve) verstoring zijn
hierin sturend. Ook vanwege de uiterst beperkte omvang van
het beïnvloede gebied, zowel absoluut als relatief, is er daarom
geen

risico

op

een

aantasting

als

gevolg

van

de

snelheidsmaatregel.
*)

beïnvloede areaal t.o.v. aanwezig areaal in het betreffende Natura 2000-gebied
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Figuur 3.1.1 Lokale toename stikstofdepositie Rijntakken als gevolg van de snelheidsverlaging

Ecologisch oordeel Rijntakken
Voor geen van de situaties waarin sprake is van een toename van stikstofdepositie is een aantasting van de natuurlijke kenmerken aan de orde.
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Natura 2000-gebied 57. Veluwe

Er is uitsluitend sprake van toenames van stikstofdepositie in actueel overbelaste situaties. Deze worden in onderstaande tabel behandeld.
Tabel 3.2.1 Overbelaste situaties
Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min- max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

Risico

Het effect treedt op de twee locaties uitsluitend op direct langs

aantasting

de weg. De kwaliteit van het habitattype is matig. De trend is

natuurlijke

nog niet positief. Ondanks de beperkte oppervlakte beïnvloed

kenmerken

gebied kan een aantasting van de natuurlijke kenmerken niet

depositietoename
(mol/ha/jr)
H9120 Beuken-

2

0,55 / <0,01%

Gevoelig

eikenbossen met hulst

0,18-0,54

Matig / =

(0,19)

volledig worden uitgesloten, mede door de gevoeligheid van het
habitattype.

Er

zijn

naar

verwachting

natuurgerichte

maatregelen mogelijk om het effect zo nodig te minimaliseren.
Draaihals (Lg14)

1

0,28 / <0,01%

Gevoelig

0,18

Matig / =

Geen risico

Effect treedt alleen op direct langs de weg, dat mede vanwege

aantasting

verstoring van marginaal belang is voor de draaihals. Ook

natuurlijke

vanwege de uiterst beperkte omvang van het beïnvloede

kenmerken

gebied, zowel absoluut als relatief, is er geen risico op een
aantasting als gevolg van de snelheidsmaatregel.

Zwarte specht (Lg14)

1

0,28 / <0,01%

Gevoelig

0,18

Matig / -

Geen risico

Effect treedt alleen op direct langs de weg, dat mede vanwege

aantasting

verstoring van marginaal belang is voor de zwarte specht. Ook

natuurlijke

vanwege de uiterst beperkte omvang van het beïnvloede

kenmerken

gebied, zowel absoluut als relatief, is er daarom geen sprake
van een risico op verslechtering.

*)

beïnvloede areaal t.o.v. aanwezig areaal in het betreffende Natura 2000-gebied
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Figuur 3.2.1 Lokale toename stikstofdepositie Veluwe als gevolg van de snelheidsverlaging
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Ecologisch oordeel Veluwe
Voor de actueel overbelaste situaties ter plaatse van het habitattype H9120 beuken-eikenbos met hulst kan, in tegenstelling tot het leefgebied type voor beide
vogelsoorten, een aantasting van de natuurlijke kenmerken niet op voorhand volledig worden uitgesloten.
De oppervlakte beïnvloed habitattype H9120 is, ten opzichte van de totale oppervlakte H9120 op de Veluwe zo beperkt, dat op overzienbare termijn hooguit sprake
kan zijn van een zeer lokale en tijdelijke aantasting van de natuurlijke kenmerken. Er zijn natuurgerichte maatregelen mogelijk om het effect te minimaliseren. Een
goede maatregel om het effect van stikstof op dit habitattype ter plaatse terug te dringen is het verwijderen van de aanwezige Robinia en Esdoorn. Beide soorten
gedragen zich hier, onder invloed van stikstof, als invasieve exoten. Indien de plaatselijke toename van stikstofdepositie niet door aanvullende maatregelen kan
worden voorkomen, dan kan overwogen worden om met de lokale intensivering van het beheer gericht op het terugdringen van invasieve exoten het ecologische
effect te minimaliseren. Deze maatregel dient wel aanvullend te zijn op het reguliere beheer en reeds geagendeerde herstelmaatregelen.
Verwacht wordt dat het risico op ecologische effecten sterk beperkt kan worden, door zo nodig extra maatregelen te nemen. Hiervoor zal een nadere uitwerking
noodzakelijk zijn.
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Natura 2000-gebied 91. Polder Westzaan

Er is zowel sprake van situaties die niet (naderend) overbelast zijn als van actueel overbelaste situaties. De niet (naderend) overbelaste situaties beperken zich tot
enkele hexagonen waarbinnen het habitattype en zoekgebied voor het habitattype H91D0 (hoogveenbos) aanwezig is. Deze blijven hier verder buiten beschouwing,
maar zijn wel weergegeven in figuur 3.3.1. De overbelaste situaties worden in onderstaande tabel behandeld.
Tabel 3.3.1 Overbelaste situaties
Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min- max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

depositietoename
(mol/ha/jr)
H7140B Overgangs- en
trilvenen

3

0,53 / 4%

Zeer gevoelig

0,58-0,60

Voldoende /

Risico

Van de bijna 15 ha veenmosrietland in het gebied heeft circa

(0,60)

-

aantasting

12,5 ha een goede kwaliteit. Een klein deel heeft een matige

natuurlijke

kwaliteit. Gebied breed kan de kwaliteit daarmee als voldoende

kenmerken

worden beschouwd. Er vindt plaatselijk nog ontwikkeling van

(veenmosrietlanden)

nieuw veenmosrietland plaats, maar tegelijkertijd neemt de
kwaliteit van oudere veenmosrietlanden af. De trend is daarom
als licht negatief beoordeeld. Er is daarnaast sprake van een
relatief groot beïnvloed areaal door de snelheidsmaatregel. In
combinatie met de sterke gevoeligheid van het habitattype kan
een aantasting van de natuurlijke kenmerken daarom niet
volledig

worden

uitgesloten.

Er

zijn

naar

verwachting

natuurgerichte maatregelen mogelijk om het effect zo nodig te
minimaliseren.
*)

beïnvloede areaal t.o.v. aanwezig areaal in het betreffende Natura 2000-gebied
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Figuur 3.3.1 Lokale toename stikstofdepositie Polder Westzaan als gevolg van de snelheidsverlaging
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Ecologisch oordeel Polder Westzaan
Voor de actueel overbelaste situaties kan een aantasting van de natuurlijke kenmerken niet op voorhand volledig worden uitgesloten.
Veenmosrietland is een tijdelijk stadium in de verlandingsreeks van laagvenen en kent daardoor in ruimte en tijd een (natuurlijke) variatie in oppervlakte en kwaliteit.
Naast atmosferische stikstofdepositie is ook de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in het algemeen van groot belang. In veenmosrietlanden kunnen met
kleinschalige beheeringrepen, zoals het verwijderen van opslag, het trekken van veenmos en plaggen, goede resultaten behaald worden om de kwaliteit en variatie
te behouden, ook in overbelaste situaties. Indien de plaatselijke toename van stikstofdepositie niet door aanvullende maatregelen kan worden voorkomen, dan kan
overwogen worden om met aanvullende kleinschalige ingrepen het ecologische effect te minimaliseren. Dergelijke maatregelen dienen dan wel aanvullend te zijn op
het reguliere beheer en reeds geagendeerde herstelmaatregelen.
Verwacht wordt dat het risico op ecologische effecten sterk beperkt kan worden, door zo nodig extra maatregelen te nemen. Hiervoor zal een nadere uitwerking
noodzakelijk zijn.
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Natura 2000-gebied 114. Krammer-Volkerak

Er is zowel sprake van situaties die niet (naderend) overbelast zijn als van naderend overbelaste en overbelaste situaties. De niet (naderend) overbelaste situaties
beperken zich tot een aantal hexagonen waarbinnen de habitattypen H2160 (duindoornstruweel), H2190B (vochtige duinvallei, kalkrijk) en H1330A/B (schor en zilt
grasland, binnendijks en buitendijks) aanwezig zijn. Deze blijven hier verder buiten beschouwing, maar zijn wel weergegeven in figuur 3.4.1. De (naderend)
overbelaste situaties worden in onderstaande tabellen behandeld.
Tabel 3.4.1 Naderend overbelaste situaties
Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min- max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

Geen risico

Het beïnvloede areaal is, zowel absoluut als relatief, beperkt.

aantasting

Vanwege de goede en stabiele kwaliteit van het habitattype is

natuurlijke

er geen sprake van een risico op aantasting van de natuurlijke

kenmerken

kenmerken.

depositietoename
(mol/ha/jr)
H1330B Schorren en zilte

1

0,69 / <1%

Gevoelig

0,26

Goed / =

graslanden (binnendijks)

*)

beïnvloede areaal t.o.v. aanwezig areaal in het betreffende Natura 2000-gebied
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Tabel 3.4.2 Overbelaste situaties
Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min- max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

Geen risico

Het beïnvloede areaal is, zowel absoluut als relatief, beperkt.

aantasting

Vanwege de goede en stabiele kwaliteit van het habitattype is

natuurlijke

er geen sprake van een risico op aantasting van de natuurlijke

kenmerken

kenmerken.

depositietoename
(mol/ha/jr)
H2190B Vochtige

6

duinvalleien (kalkrijk)

*)

0,48 / <1%

Gevoelig

0,26-1,87

Goed / +

(0,82)

beïnvloede areaal t.o.v. aanwezig areaal in het betreffende Natura 2000-gebied
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Figuur 3.4.1 Lokale toename stikstofdepositie Krammer-Volkerak als gevolg van de snelheidsverlaging

Ecologisch oordeel Krammer-Volkerak
Voor geen van de situaties waarin sprake is van een toename van stikstofdepositie is een aantasting van de natuurlijke kenmerken aan de orde.
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Natura 2000-gebied 115. Grevelingen

Er is zowel sprake van situaties die niet (naderend) overbelast zijn als van naderend overbelaste en overbelaste situaties. De niet (naderend) overbelaste situaties
beperken zich tot enkele hexagonen waarbinnen het habitattypen H2190B (vochtige duinvallei, kalkrijk) aanwezig is. Deze blijven hier verder buiten beschouwing,
maar zijn wel weergegeven in figuur 3.5.1. De (naderend) overbelaste situaties worden in onderstaande tabellen behandeld.
Tabel 3.5.1 Naderend overbelaste situaties
Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min- max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

Geen risico

Het beïnvloede areaal is, zowel absoluut als relatief, beperkt.

aantasting

Vanwege de goede en stabiele kwaliteit van het habitattype is

natuurlijke

er geen sprake van een risico op aantasting van de natuurlijke

kenmerken

kenmerken.

depositietoename
(mol/ha/jr)
H2190B Vochtige

6

duinvalleien (kalkrijk)

*)

1,29 / <1%

Gevoelig

0,11-0,40

Goed / +

(0,30)

beïnvloede areaal t.o.v. aanwezig areaal in het betreffende Natura 2000-gebied
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Tabel 3.5.2 Overbelaste situaties
Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min- max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

Geen risico

Het beïnvloede areaal is, zowel absoluut als relatief, beperkt.

aantasting

Vanwege de goede en stabiele kwaliteit van het habitattype is

natuurlijke

er geen sprake van een risico op aantasting van de natuurlijke

kenmerken

kenmerken.

depositietoename
(mol/ha/jr)
H2190B Vochtige

3

duinvalleien (kalkrijk)

*)

0,46 / <1%

Gevoelig

0,29-1,03

Goed / +

(0,61)

beïnvloede areaal t.o.v. aanwezig areaal in het betreffende Natura 2000-gebied

22/37

Kenmerk

R001-1275289NAB-V01

Figuur 3.5.1 Lokale toename stikstofdepositie Grevelingen als gevolg van de snelheidsverlaging

Ecologisch oordeel Grevelingen
Voor geen van de situaties waarin sprake is van een toename van stikstofdepositie is een aantasting van de natuurlijke kenmerken aan de orde.

23/37

Kenmerk

3.6

R001-1275289NAB-V01

Natura 2000-gebied 118. Oosterschelde

Er is in dit gebied uitsluitend sprake van situaties die niet (naderend) overbelast zijn. De niet (naderend) overbelaste situaties beperken zich tot een aantal
hexagonen waarbinnen de habitattypen H1320 (slijkgrasveld), H1330A/B (schor en zilt grasland, binnendijks en buitendijks) en H1310A/B (zilte pionierbegroeiingen
met zeekraal / zeevetmuur) aanwezig zijn. Deze blijven hier verder buiten beschouwing, maar zijn wel weergegeven in figuur 3.6.1.
Figuur 3.6.1 Lokale toename stikstofdepositie Oosterschelde als gevolg van de snelheidsverlaging
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Ecologisch oordeel Oosterschelde
Voor geen van de situaties waarin sprake is van een toename van stikstofdepositie is er een risico op een aantasting van natuurlijke kenmerken aan de orde.
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Natura 2000-gebied 142. Sint Jansberg

Er is uitsluitend sprake van een actueel overbelaste situatie. Deze wordt in onderstaande tabel behandeld.
Tabel 3.7.1 Overbelaste situaties
Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min- max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

Risico

Het effect treedt uitsluitend op direct langs de weg, maar het

aantasting

habitattype ligt hier tot aan de voet van de helling direct langs

natuurlijke

de weg. Ondanks de beperkte oppervlakte beïnvloed gebied

kenmerken

kan een aantasting van de natuurlijke kenmerken daarom niet

depositietoename
(mol/ha/jr)
H9120 Beuken-

1

0,06 / <0,1%

Gevoelig

0,15

Matig / =

eikenbossen met hulst

volledig worden uitgesloten, mede door de matige kwaliteit en
gevoeligheid van het habitattype. Er zijn naar verwachting
natuurgerichte maatregelen mogelijk om het effect zo nodig te
minimaliseren.
*)

beïnvloede areaal t.o.v. aanwezig areaal in het betreffende Natura 2000-gebied

26/37

Kenmerk

R001-1275289NAB-V01

Figuur 3.7.1 Lokale toename stikstofdepositie Sint-Jansberg als gevolg van de snelheidsverlaging
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Ecologisch oordeel Sint Jansberg
Voor de actueel overbelaste situatie kan een aantasting van de natuurlijke kenmerken niet op voorhand volledig worden uitgesloten.
In het gebied is bijna 90 ha van het habitattype aanwezig als onderdeel van een samenhangende boskern. De matige kwaliteit hangt ook sterk samen met de
homogene leeftijd en vegetatie en eenvormige structuur. Door beheermaatregelen en met het ouder worden van het bos zal de structuur naar verwachting
verder toenemen en daarmee de kwaliteit. Het beheerplan geeft aan dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat het oppervlakte van
dit habitattype in de toekomst achteruit zal gaan. Het effect treedt op zeer kleine schaal (600 m2) op langs de rand van het bosgebied. Hier zijn naar verwachting
verbetermogelijkheden aanwezig door het creëren van een gevarieerde structuurrijke bosrand. Indien de plaatselijke toename van stikstofdepositie niet door
aanvullende maatregelen kan worden voorkomen, dan kan overwogen worden om met een zeer lokale intensivering van het bosrandbeheer het ecologische effect
te minimaliseren. Deze maatregel dient wel aanvullend te zijn op het reguliere beheer en reeds geagendeerde herstelmaatregelen.
Verwacht wordt dat het risico op ecologische effecten sterk beperkt kan worden, door zo nodig extra maatregelen te nemen. Hiervoor zal een nadere uitwerking
noodzakelijk zijn.
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Natura 2000-gebied 145. Maasduinen

Er is uitsluitend sprake van actueel overbelaste situaties. Deze worden in onderstaande tabel behandeld.
Tabel 3.8.1 Overbelaste situaties
Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min- max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

depositietoename
(mol/ha/jr)
Zwarte specht

26; 6

(Lg13; Lg14)

13,20 / <1%;

Zeer gevoelig;

0,08-3,05

Geen risico

Het effect treedt alleen op direct langs de weg, dat vanwege

0,03 / <1%

Gevoelig

(1,37);

Goed / =

aantasting

verstoring van marginaal belang is voor de zwarte specht. Door

0,08-2,10

natuurlijke

het relatief kleine areaal dat beïnvloed wordt en de goede

(1,09)

kenmerken

kwaliteit van het leefgebied van zwarte specht is er daarom
geen sprake van een risico op aantasting van de natuurlijke
kenmerken.

Nachtzwaluw

26

13,20 / <1%

Zeer gevoelig

(Lg13)

H2330 Zandverstuivingen

0,08-3,05

Matig / +

(1,37)

3

0,19 / <0,2%

Zeer gevoelig

1,01-1,53
(1,49)

Slecht / -

Geen risico

Effect treedt alleen op direct langs de weg, dat mede vanwege

aantasting

verstoring van geen belang is voor de nachtzwaluw. Er is

natuurlijke

daarom geen sprake van een risico op aantasting van de

kenmerken

natuurlijke kenmerken.

Geen risico

Er is uitsluitend sprake van kleine snippers langs heidepaden,

aantasting

die vermoedelijk door betreding worden opengehouden. De

natuurlijke

beperkte omvang maakt een duurzaam behoud van kwaliteit

kenmerken

hier naar verwachting onmogelijk. Stikstofdepositie speelt
daarbij geen rol van betekenis. Ook vanwege de beperkte
omvang van het beïnvloed gebied, zowel absoluut als relatief,
is er daarom geen sprake van een risico op aantasting van de
natuurlijke kenmerken.
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*)

beïnvloede areaal t.o.v. aanwezig areaal in het betreffende Natura 2000-gebied, bij vogelsoorten is gekeken naar het gehele leefgebied

Figuur 3.8.1 Lokale toename stikstofdepositie Maasduinen als gevolg van de snelheidsverlaging

Ecologisch oordeel Maasduinen
Voor geen van de situaties waarin sprake is van een toename van stikstofdepositie is een aantasting van de natuurlijke kenmerken aan de orde.
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Natura 2000-gebied 155. Brunssummerheide

Er is zowel sprake van situaties die niet (naderend) overbelast zijn als van overbelaste situaties. De niet (naderend) overbelaste situaties beperken zich tot enkele
situaties waarbinnen het habitattypen H7150 (pioniervegetatie met snavelbiezen) aanwezig is. Deze blijven hier verder buiten beschouwing, maar zijn wel
weergegeven in figuur 3.9.1. De overbelaste situaties worden in onderstaande tabel behandeld.
Tabel 3.2 Overbelaste situaties
Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min- max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

Risico

De kwaliteit is matig beoordeeld. Er is daarnaast sprake van een

aantasting

relatief groot beïnvloed areaal. In combinatie met de sterke

natuurlijke

gevoeligheid van het habitattype kan een aantasting van de

kenmerken

natuurlijke kenmerken daarom niet worden uitgesloten.

Risico

De kwaliteit is matig beoordeeld. Er is daarnaast sprake van een

aantasting

relatief groot beïnvloed areaal. In combinatie met de sterke

natuurlijke

gevoeligheid van het habitattype kan een aantasting van de

kenmerken

natuurlijke kenmerken daarom niet worden uitgesloten.

Risico

De kwaliteit is slecht beoordeeld. De op zichzelf beperkte

aantasting

oppervlakte beïnvloed gebied is relatief wel zeer groot vanwege

natuurlijke

het zeer beperkte areaal van dit habitattype in het gebied. In

kenmerken

combinatie met de sterke gevoeligheid van het habitattype kan

depositietoename
(mol/ha/jr)
H4030 Droge heiden

12

2,26 / 2%

Zeer gevoelig

0,03-3,75

Matig / =

(0,39)

H4010A Vochtige heiden

3

0,49 / 5%

Zeer gevoelig

(hogere zandgronden)

H3160 Zure vennen

0,22-0,78

Matig / =

(0,49)

1

0,01 / >50%

Zeer gevoelig

0,26

Slecht / -

een aantasting van de natuurlijke kenmerken daarom niet
worden uitgesloten.
H7110B Actieve
hoogvenen (heideveentje)

1

0,01 / <1%

Zeer gevoelig

0,22

Matig / =

Risico

De kwaliteit is matig beoordeeld. De oppervlakte beïnvloed

aantasting

gebied is zowel absoluut als relatief beperkt. Vanwege het
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Instandhoudingsdoel

Aantal

Opp. (ha) /

Gevoeligheid

min- max

Kwaliteit /

hexagonen

percentage*

voor N-dep.

(gem)

trend

Effect

Toelichting

natuurlijke

beperkte areaal van dit habitattype en de zeer sterke

kenmerken

gevoeligheid voor stikstofdepositie kan een aantasting van de

depositietoename
(mol/ha/jr)

natuurlijke kenmerken daarom niet worden uitgesloten.
*)

percentage beïnvloed areaal t.o.v. aanwezig areaal in het betreffende Natura 2000-gebied
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Figuur 3.9.1 Lokale toename stikstofdepositie Brunssummerheide als gevolg van de snelheidsverlaging
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Ecologisch oordeel Brunssummerheide
Voor de actueel overbelaste situaties kan een aantasting van de natuurlijke kenmerken niet worden uitgesloten.
In de betreffende habitattypen worden alle ecologisch zinvolle natuurgerichte maatregelen om het effect van stikstofdepositie te verzachten al genomen en is een
verdere intensivering daarvan niet aan de orde. De plaatselijke toename van stikstofdepositie dient daarom bij voorkeur door aanvullende bronmaatregelen te
worden voorkomen.
Verwacht wordt dat het risico op ecologische effecten sterk beperkt kan worden, door zo nodig extra (bron)maatregelen te nemen. Hiervoor zal een nadere
uitwerking noodzakelijk zijn.
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4 Conclusies en aanbevelingen
In het voorliggend rapport zijn de resultaten beschreven van de ecologische
beoordeling van de landelijke snelheidsmaatregel op Rijkssnelwegen. De
beoordeling richt zich specifiek op de effecten van stikstofdepositie op de
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, waarbinnen op één of meer
hexagonen een berekende depositietoename plaatsvindt door de
snelheidsverlaging. Dit zijn uitzonderingssituaties. In het overgrote deel van de

gevolg kan hebben (‘rode beoordeling’). In deze gevallen is het nodig om
nadere maatregelen te treffen. Voorkeur hebben maatregelen die de toename
van stikstofdepositie tenietdoen. In het geval dit niet (volledig) mogelijk is,
kunnen natuurgerichte maatregelen worden getroffen om het risico op een
aantasting van de natuurlijke kenmerken te verminderen. Met name voor de
Veluwe, Polder Westzaan en de Sint Jansberg zijn naar verwachting effectieve

negen betreffende Natura 2000-gebieden is sprake van afnames van
stikstofdepositie als gevolg van de snelheidsmaatregel. Hetzelfde geldt ook voor
alle overige stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, waar uitsluitend sprake is

maatregelen met een korte responstijd mogelijk, waarmee het risico op een
aantasting als gevolg van de snelheidsmaatregel op een ecologisch zinvolle
wijze kan worden geminimaliseerd. Voor Brunssummerheide is er onzes inziens

van afnames van stikstofdepositie. Daarmee is dus de conclusie dat de
snelheidsmaatregel als regel positieve effecten heeft, doordat deze generiek
bijdraagt aan een afname van de stikstofbelasting in stikstofgevoelige natuur.

geen zicht op ecologisch verantwoorde extra maatregelen in het terrein en is
daarom het tenietdoen van de toename van stikstofdepositie essentieel om een
aantasting van de natuurlijke kenmerken te voorkomen.

Uit de door Tauw uitgevoerde ecologische analyse op hoofdlijnen blijkt dat in de
Natura 2000-gebieden Rijntakken, Krammer-Volkerak, Grevelingen,
Oosterschelde en Maasduinen een aantasting van de natuurlijke kenmerken
door de snelheidsmaatregel uitgesloten is, ondanks de plaatselijke toenames
van stikstofdepositie (‘groene beoordeling’). Op deze specifieke locaties is
stikstofdepositie geen sturende factor voor de kwaliteit van het habitattype of
leefgebied en is meestal ook sprake van een goede en stabiele kwaliteit en
neutrale of positieve trend. In het gebied Oosterschelde is in het geheel geen
sprake van toenames op (naderend) overbelaste hexagonen.
Voor de Natura 2000-gebieden Veluwe, Polder Westzaan, Sint Jansberg en
Brunssummerheide is geheel of gedeeltelijk wel sprake van situaties waarin de
toename van stikstofdepositie een aantasting van de natuurlijke kenmerken tot
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Provincie Noord-Holland, 2017.

Provincie Limburg, 2017a.

Rijkswaterstaat, 2016a.

Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Sint Jansberg (142). Versie, december 2017.

Natura 2000 Deltawateren, Algemeen deel. Beheerplan 2016-2022. Versie, juni
2016.

Provincie Limburg, 2017b.
Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
Maasduinen (145). Versie, december 2017.

Rijkswaterstaat, 2016b.
Natura 2000 Deltawateren, Grevelingen. Beheerplan 2016-2022. Versie, juni
2016.

Provincie Limburg, 2017c.
Natura 2000 Gebiedsanalyse voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Rijkswaterstaat, 2016c.
Natura 2000 Deltawateren, Oosterschelde. Beheerplan 2016-2022. Versie, juni

Brunssummerheide (155). Versie, december 2017.

2016.

091 Polder Westzaan gebiedsanalyse. Versie mei 2017.
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Rijkswaterstaat, 2017a.
PAS-gebiedsanalyse Krammer-Volkerak (114). Versie december 2017
Rijkswaterstaat, 2017b.
PAS-gebiedsanalyse Grevelingen (115). Versie december 2017.
Rijkswaterstaat, 2017c.
PAS-gebiedsanalyse Oosterschelde (118). Versie december 2017.
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