Tuinbouw moet wakker zijn

Stikstofcrisis
Er valt vrijwel niet te ontkomen aan de stikstofcrisis waar Nederland sinds twee jaar in
zit. De vergunningverlening voor activiteiten die extra neerslag van stikstof op Natura
2000 gebieden veroorzaken liep juridisch spaak. Steeds duidelijker blijkt dat dit niet
alleen veehouders raakt, maar ook tuinbouwbedrijven met uitbreidingsplannen. Hoe zit
het met het de stikstofcrisis en zijn er ook oplossingen?
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“H

et is absoluut geen weggegooid geld om een
goede adviseur in de hand te nemen voor
de aanvraag van een vergunning voor de
Natuurbeschermingswet”, vindt Jan-Karel
Apeldoorn, bloembollenteler in Egmond-Binnen. Toen het
familiebedrĳf Apeldoorn Bloembollen plannen maakte voor
de bouw van een nieuwe bewaar- en verwerkingsloods, snapte
hĳ wel dat ze met de stikstofregels te maken zouden krĳgen.
“We zitten dicht bĳ de duinen, dat is Natura 2000, en als je
een beetje de krant leest weet je dat dit je raakt. Wĳ hebben
daarom meteen de juiste partners gezocht, met naast een
bouwbegeleider ook een specialistisch bureau voor de vergunningaanvraag”, vertelt hĳ.
De reden dat hĳ een Natuurbeschermingswet-vergunning
nodig had, was vooral gelegen in de mogelĳke stikstofuitstoot tĳdens de sloop- en bouwwerkzaamheden. Benodigde
aanpassingen in het bouwproces betroffen met name de inzet
van machines met elektromotoren. Daarnaast is voor de klimaatinstallaties in de loods berekend wat de stikstofuitstoot
in de rookgassen zou zĳn; dit is waar nodig aangepast.
Apeldoorn: “Het is geen makkelĳke materie. Je hebt er wel
een specialist bĳ nodig. Daardoor zĳn we er redelĳk soepel
doorheen gekomen en hebben onze vergunning binnen. We
hebben wel flink wat moeten doorrekenen.” Het vergunningstraject duurde ongeveer een halfjaar, mede dankzĳ de goede
voorbereiding van Apeldoorn. Als het tegenzit, kan dat wel
een jaar duren, realiseert hĳ zich. Dat merkte ook een bollenteler uit de Duin- en Bollenstreek, die bezig is met bedrĳfsuitbreiding maar niet met naam vermeld wil worden. Hĳ wil er
ook niets over kwĳt, anders dan dat het nog wel een jaar gaat
duren voordat juridisch alles duidelĳk is voor zĳn situatie.

‘Het is geen
makkelĳke materie.
Je hebt wel een
specialist nodig’

IMPACT OP TUINBOUW
Wat zeker duidelĳk blĳkt uit deze twee voorbeelden is dat
de stikstofproblematiek aan de bollenteelt en -broeierĳ en
andere tuinbouwsectoren niet geruisloos voorbĳgaat. Ook de
recente uitspraak van de Rechtbank van Noord-Nederland
over een handhavingsverzoek bĳ een Drentse lelieteler brengt
het stikstofverhaal dichterbĳ. Hier betrof het de mogelĳke
risico’s van drainage en gewasbeschermingsmiddelen voor
een nabĳgelegen natuurgebied.
De stikstofcrisis ontstond in Nederland toen de Raad van State
in mei 2019 oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof
(PAS) niet meer gebruikt mocht worden voor de vergunningverlening voor activiteiten die tot extra stikstofneerslag in
natuurgebieden leiden.
Voorlopig is de zaak vlot getrokken met de stikstofwet, die
per 1 juli van kracht is. Daarmee wordt per provincie de
vergunningverlening geregeld, onder meer met het reeds
beschikbare instrumentarium van intern en extern salderen.
Maar dat is geen definitieve oplossing.
Deze crisis ontpopt zich namelĳk tot een veelkoppig monster dat een steeds groter deel van de Nederlandse economie
richting juridisch drĳfzand duwt. Veehouderĳ, transport,
industrie en bouw zĳn niet meer de enige sectoren die het
raakt. Ook tuinbouwondernemers moeten alert zĳn. De KAVB
staat bĳ navraag echter nog op het standpunt dat dit dossier
vooral de veehouderĳ aangaat en verwĳst voor vragen naar
de belangenbehartiging die LTO Nederland op dit terrein
verricht. Bloementelers onder glas worden inmiddels door
Glastuinbouw Nederland geïnformeerd over de specifieke
gevolgen voor glastuinbouwbedrĳven. De sectororganisatie
heeft in kaart gebracht dat circa 75 procent van de Nederland-
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Met name bij bouwwerkzaamheden komt de tuinbouw in aanraking
met de eisen uit de stikstofwet.

se glastuinders vergunningsplichtig is voor de Natuurbeschermingswet en informeert leden onder meer via webinars. Op
voorhand adviseert Glastuinbouw Nederland ondernemers
om hun stikstofemissies in elk geval te inventariseren en
noemt dat voor bedrijven met bouwplannen zelfs urgent.

BOLLENREGIO IS LEGPUZZEL
Ammoniak is als stikstofverbinding uit dierlijke mest een
van de grote veroorzakers van stikstofemissie op kwetsbare
natuurgebieden. Daarmee zijn de gevolgen voor de veehouderij vanzelfsprekend het grootst. Niettemin raakt de
stokstofproblematiek ook de bloembollenteelt en andere
tuinbouwsectoren. Activiteiten met een directe impact
betreffen de uitstoot van trekkers op het land en uitstoot
van rookgassen uit cv-installaties en WKK’s. Daar komt dus
nog de uitstoot bij van allerhande machines en voertuigen
die gebruikt worden tijdens de sloop en nieuwbouw van
bedrijfsgebouwen.
De indirecte gevolgen voor de bollenteelt en -broeierij verdienen ook aandacht. In veel bollenregio’s vormt de uitwisseling van percelen met melkveehouders en akkerbouwers een
bouwsteen voor de vruchtwisseling en is daarmee onmisbaar
voor een gezonde bedrijfsvoering. De gang van zaken in de
veehouderij raakt daardoor ook bollentelers wanneer het
gaat om de beschikbaarheid van percelen, maar ook eventueel vanwege de beschikbare ‘stikstofruimte’ in het gebied.
Het is daarom zinvol om te volgen wat er bij collega-agrariërs gebeurt en eventueel samen te werken, stelt programmamanager Andries Middag van Greenport Duin- en
Bollenstreek. “Elke bloembollenregio is een legpuzzel van
verschillende agrarische activiteiten. Uiteraard levert de
melkveehouderij de meeste puntemissies van stikstof op.
Maar als je twee koeienstallen emissiearmer maakt, dan
kunnen daar heel veel bollentelers van profiteren qua stikstofruimte”, zo wijst hij op de mogelijkheden.

STIKSTOFCOLLECTIEF

Wat is intern en
extern salderen?
Als bij bijvoorbeeld een bouwactiviteit stikstof wordt uitgestoten, kan dit
soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Als een
(agrarisch) bedrijf zodanig wordt aangepast dat er niet méér stikstofuitstoot
is, dan is er sprake van intern salderen. Dit kan bijvoorbeeld door emissiearme technieken te installeren, waardoor de stikstofdepositie hetzelfde blijft.
Als dit niet binnen het project of op de locatie kan worden opgelost, dan is
extern salderen de andere optie. Dit kan bijvoorbeeld doordat een bedrijf
dat (deels) stopt zijn stikstofactiviteit overdraagt of verleast.
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Anderzijds moeten telers alert zijn op wat er gebeurt met naburige veehouderijen, vindt hij. “Als agrariërs binnen een regio
moet je de regie in handen nemen om te voorkomen dat er
stikstofrechten wegvloeien naar andere sectoren. Bijvoorbeeld
wanneer een veehouder nabij een Natura 2000-gebied zijn
bedrijf moet inkrimpen, stoppen of verplaatsen.”
Samenwerking dus binnen een soort ‘stikstofcollectief’, bepleit
Middag. Hij verwijst naar het voorbeeld van de Nieuwkoopse
Plassen. “De veehouders rond dat natuurgebied werken aan
een gebiedsgerichte aanpak waarbij de boeren stikstofruimte
willen verleasen in een regionale stikstofbank.”
De programmamanager ziet meer mogelijkheden om vooruit
te komen in deze crisis. “De stikstofopgave kan voor de bollensector een aanleiding zijn om efficiënter te gaan bemesten.
Daarin valt nog wel wat te leren van de melkveehouderij, waar
dit echt een issue is. Denk aan een maatregel als drijfmest
verdund aanwenden met water.” Daarnaast noemt hij ook de
elektrificatie van het machinepark waarmee bollentelers en
-broeierijen hun stikstofuitstoot kunnen verminderen en andere inspanningen in de energietransitie.

DUURZAAM EVENWICHT
Hoe komt Nederland uit het stikstofmoeras? De afgelopen
maanden stapelden de rapporten met oplossingen voor het
stikstofprobleem zich op, met soms rigoureuze voorstellen. Zoals het plan ‘Naar een ontspannen Nederland’ van
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Tijdlijn Stikstofcrisis
Jan Willem Erisman (hoogleraar Milieu en Duurzaamheid
Leiden) en landschapsarchitect Berno Strootman, dat het vertrek bepleit van een deel van de veehouderij uit het Groene
Hart en de Gelderse Vallei.
Een breder gedragen plan is ‘Een duurzaam evenwicht’, het
voorgestelde versnellingsakkoord voor stikstofemissiereductie van de gelegenheidscoalitie LTO Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Bouwend Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW. Met hun voorstel schroeven deze zes
partijen de ambities in de stikstofaanpak flink op. Het is
een reactie op de voorlopige stikstofwet, ‘die onvoldoende
stikstofruimte biedt om uit de crisis te kunnen investeren’,
vinden de partners. Zij stellen een samenhangend totaalpakket voor dat de uitstoot versneld reduceert, naar 40 procent
reductie in 2030 in plaats van 27 procent zoals de huidige
stikstofwet laat zien. Dit doel moet bereikt worden door een
jaarlijkse investering van 1,7 miljard euro.
“De problematiek rond stikstof is breed. In de agrarische
sector raakt het primair de veehouderij, maar het gaat ook
aan de tuinbouw niet voorbij. Want al heeft een nieuwe bollenverwerkingsloods weinig impact op de stikstofuitstoot,
je moet toch door de hele mallemolen van vergunningverlening als het tegenzit. Mede daarom hebben wij dit plan
gelanceerd”, licht woordvoerder Wytse Sonnema van LTO
Nederland toe.
Essentieel hierin is het voorstel voor een gebiedsgerichte
aanpak, want doordat de stikstofsituatie verschilt per gebied
moet deze ook lokaal opgelost worden. De uiteindelijke inzet
is dat er in 2030 geen piekbelasters meer zijn in de agrarische sector, door de inzet van innovatie, vrijwillige verplaatsing of een vrijwillige stoppersregeling.
“Momenteel wordt onderhandeld over een nieuw kabinet
en rijksbegroting. Wij ijveren ervoor om ons plan leidend te
maken voor het regeerakkoord, zodat er al geld gereserveerd
kan worden”, aldus Sonnema. Ook zal de recent ingetreden
stikstofwet opengebroken moeten worden. Hij spreekt geen
verwachting uit, maar heeft nog geen beter plan gezien.
“Ons voorstel klopt inhoudelijk en heeft ook draagvlak. Om
wat te bereiken heb je alle betrokkenen nodig.”

LELIETELER
Verantwoordelijk minister Carola Schouten van LNV heeft
aangegeven dat ze haar vakantieperiode benut om alle
stikstofadviezen te bestuderen. Na de zomer wil ze stappen zetten om uit de impasse te komen. Het kan dus nog
alle kanten op met de stikstofcrisis. Dat bleek in juni nog
met een uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland,
die oordeelde dat een Drentse lelieteler geen drainage en
gewasbeschermingsmiddelen had mogen toepassen zonder
natuurwetvergunning. Volgens de provincie was handhaving
niet nodig omdat uit onderzoek bleek dat de effecten op de
natuur verwaarloosbaar waren. “Dit laat zien dat stikstof
niet de enige uitdaging is rond Natura 2000”, stelt Sonnema.
Volgens de rechter had beoordeeld moeten worden wat bij
elkaar opgeteld de effecten zijn van alle reeds bestaande
drainagesystemen en andere werkzaamheden in het gebied.
Tegelijk oordeelde de rechtbank dat de goedkeuring van de
Ctgb onvoldoende waarborgt dat er geen effect op de natuur
is. “Dit kan betekenen dat er straks niets meer kan zonder
vergunning, zelfs de tuin sproeien niet. De rechtbank maakt
met deze uitspraak dat het voorzorgsprincipe verlammend
werkt”, reageert de LTO-woordvoerder.

Voor activiteiten die leiden tot de extra uitstoot van stikstofverbindingen met effect op Natura 2000 gebieden
is in Nederland een Natuurbeschermingswet nodig. De
hoeveelheid ruimte waarbinnen deze vergunningverlening geregeld werd heette de PAS, het Programma Aanpak Stikstof. Stikstofverbindingen betreffen in dit verband
voornamelijk NH3 (ammoniak, aanwezig is mest) en NOx
(stikstofoxiden, onder meer aanwezig in rookgassen).

29 MEI 2019
Raad van State oordeelt dat de natuur onvoldoende
beschermd is bij de vergunningverlening volgens de
PAS. Uitspraak: de PAS mag niet meer gebruikt worden. De vergunningsaanvragen van circa 18.000 bouwaanvragen komt stil te liggen. Begin ‘stikstofimpasse’.

25 SEPTEMBER 2019
Adviescollege Stikstofproblematiek o.l.v. Johan Remkes
presenteert kortetermijnadvies ‘Niet alles kan’. Emissiereductie en versnelde herstelmaatregelen in de Natura
2000-gebieden luidt het credo. Hieruit is onder meer
de snelheidsverlaging op snelwegen voortgekomen.

OKTOBER 2019
Boerenprotesten vanwege stikstofbeleid van de overheid.

10 DECEMBER 2019
Tijdelijke beleidsregels van het ministerie van LNV voor
in- en extern salderen van kracht, om de vergunningverlening vlot te trekken.

13 OKTOBER 2020
Wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering
naar Tweede Kamer.

3 NOVEMBER 2020
De regeling gerichte opkoop veehouderij gaat van start.

MEI 2021
LTO Nederland, Bouwend Nederland, Natuurmonumenten e.a. lanceren het gezamenlijk voorstel ‘Een
duurzaam evenwicht’.

18 JUNI 2021
Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat een lelieteler in Drenthe een NB-wetvergunning nodig heeft voor
toepassing van gewasbescherming en drainage op een
lelieteelt nabij een Natura 2000-gebied.

1 JULI 2021
Stikstofwet is in werking getreden. In de loop van juli
worden in alle provincies de beleidsregels omtrent intern
en extern salderen definitief van kracht, volgend op de
tijdelijke regels. Intern en extern salderen mag onder
voorwaarden gebruikt worden voor de vergunningverlening. Uitgangspunt is dat uitsluitend gesaldeerd mag
worden met feitelijk gerealiseerde capaciteit.

9 JULI 2021
27 augustus
Vaste afstandsgrens ingevoerd, van 25 kilometer
voor 2021
alle emissiebronnen.
Alle stikstofemissie van een bedrijf wordt meegeteld tot
27 augustus 2021
zover deze effect heeft binnen een straal van 25 kilometer.
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