
Thema natuur 

 

Stikstof in de Passende beoordeling en in MER 
Te veel stikstof kan negatieve gevolgen voor de biodiver-
siteit hebben. In deze factsheet: 
• Wat is stikstof en waarom is het belangrijk? 
• Welke effecten heeft stikstof op de natuur?  
• Welke informatie moet in het MER en de Passende  
 beoordeling? 
• Wat is saldering? 
 

Wat is stikstof en waarom is het belang-
rijk? 
Circa 60 procent van de natuur in Nederland heeft zo’n 
hoge toevoer van stikstof dat kwetsbare planten en dieren 
worden bedreigd. Stikstof is daarmee een belangrijke 
oorzaak van de achteruitgang van soortenrijkdom. 
 
 

 
Welke effecten heeft stikstof op de       
natuur?  
Vermesting 
Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten. 
Planten groeien niet goed als ze te weinig stikstof krijgen. 
Door (te) veel stikstof (vermesting) groeit een aantal 
soorten zoals grassen, braam en brandnetel erg snel.  
De snelgroeiende soorten verdringen (zeldzamere) soor-
ten die zich hebben aangepast aan voedselarme omstan-
digheden. Ook dieren die afhankelijk zijn van deze plan-
tensoorten, verdwijnen.  
 
Verzuring 
Stikstof kan in de bodem worden omgezet in salpeter-
zuur, waardoor de bodem en het water verzuurt. Hierdoor 
gaan planten dood.  
 
Depositie 
Stikstof verspreidt zich onder andere door de lucht en 
komt, bijvoorbeeld als het regent, weer op de grond (de-
positie). Depositie komt niet van één bron, maar door veel 
activiteiten, vaak met ieder maar een kleine bijdrage.  
Een activiteit waardoor (een klein beetje meer) stikstof 
wordt uitgestoten kan (samen met de al bestaande depo-
sitie) veel effecten hebben op natuur.  

 
 
 

 
Welke informatie moet in het MER?  
Landbouw, verkeer en industrie zijn in Nederland de  
belangrijkste bronnen van verzurende en vermestende 
stoffen. In een MER over deze activiteiten is het daarom 
belangrijk de effecten van stikstofdepositie op natuur in 
beeld te brengen.  
De effecten worden beschreven als aanzienlijke gevolgen 
kunnen optreden in beschermde en niet-beschermde ge-
bieden, binnen èn buiten het plangebied. Beantwoord dan 
de volgende vragen: 
• Ligt er voor verzuring en vermesting gevoelige na-

tuur in de omgeving? 
• Wat is de bestaande toestand van de natuur? 
• Wat is de bestaande stikstofdepositie (dit heet  

achtergronddepositie)? 
• Wat is de kritische depositiewaarde(n) van de habi-

tattypen en de gevoelige soorten? 
• Wat is de toename van stikstofdepositie op natuur 

door de beoogde activiteit of ontwikkeling? 
• Wat zijn de cumulatieve (opgetelde) effecten van alle 

stikstofdepositie op de natuur? 
Dit geldt voor zowel project-MER als plan-MER.  
 
 

Wel of geen Passende beoordeling? 
Kritische depositiewaarde 
Voor de Natura 2000-gebieden is vastgelegd welke soor-
ten en habitats beschermd worden. Hiervoor zijn  
instandhoudingsdoelstellingen  geformuleerd. Een groot 
aantal beschermde soorten en habitattypen is zeer ge-
voelig voor stikstofdepositie. Voor deze habitattypen zijn 
kritische depositiewaarden  vastgesteld. Als de stikstof-
depositie boven deze waarde komt, zijn negatieve gevol-
gen voor de natuur niet uit te sluiten. In veel natuurge-
bieden wordt deze kritische depositiewaarde overschre-
den. 
 
 
 
 
 
 

Wat is stikstof? 
Het gaat om verbindingen van het chemische element 
stikstof (N) die een verzurende of vermestende werking 
hebben. Het zijn vooral stikstofdioxide (NO2) en am-
moniak (NH3). Stikstof is de verzamelnaam.  
Het meeste stikstof komt van veehouderijen. Ook komt 
stikstof vrij bij het verbranden van fossiele brandstof-
fen door industrie en verkeer. 
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Bij overschrijding van de kritische depositiewaarde be-
staat een reële kans op negatieve gevolgen. Bij twijfel 
over significante gevolgen of bij grensgevallen is nauw 
keuriger en locatiespecifiek onderzoek mogelijk. Een 
aanpak hiervoor biedt de Leidraad bepaling significatie 
van het ministerie van EZ. 
 
Wel een Passende beoordeling 
Als de concentratie stikstof (veel) hoger is dan de kriti-
sche depositiewaarde, dan staat de kwaliteit van de  
habitattypen onder druk. Als de stikstofdepositie dan  
toeneemt, zijn significante gevolgen voor de instand-
houdingsdoelstellingen niet uit te sluiten. Dan moet een  
Passende beoordeling worden opgesteld. 
 
Geen Passende beoordeling 
Als de depositie in een overbelaste situatie afneemt of 
gelijk blijft, zijn stikstof gerelateerde significante  
gevolgen uit te sluiten en is geen Passende beoordeling 
nodig.  
 
Significante gevolgen zijn ook uit te sluiten als er sprake 
is van een (kleine) toename van depositie, terwijl de  
instandhoudingsdoelstellingen ruim gehaald worden en 
door de extra depositie niet in gevaar worden gebracht.  
  

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
Per 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) van 
kracht. Hierdoor is in de Natuurbeschermingswet 1998 
een apart beoordelingskader voor stikstofdepositie opge-
nomen. Als uitwerking van de Chw werkt het ministerie 
van EZ aan een Programmatische Aanpak Stikstofdeposi-
tie (PAS). Met de PAS wil de overheid generieke maatrege-
len nemen om zo de stikstofdepositie te verlagen en de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-
gebieden te behalen.  
Deze maatregelen moeten ‘ontwikkelruimte’ creëren voor 
activiteiten binnen en buiten de Natura 2000-gebieden.  
 
Diverse provincies hebben vooruitlopend op de PAS beleid 
of regelgeving opgesteld voor stikstofdepositie. De uit-
werking verschilt per provincie. Sommige provincies wer-
ken met saldering om ontwikkelingen mogelijk te maken.  

 
Wat is saldering? 
Bij salderen wordt de toename van stikstofdepositie op 
een habitattype door een nieuwe activiteit verrekend met 
de afname van stikstofdepositie door een andere, stop-
pende of krimpende, activiteit.  
 
Aandachtspunten: 
• Veel provinciaal stikstofbeleid gaat alleen over vee-

stallen. Verkeer en industrie bijvoorbeeld vallen niet 
onder het beleid, terwijl deze wel (in cumulatie) ef-
fect kunnen hebben op Natura 2000-gebieden.  

• Provinciaal beleid gaat alleen over die provincie. Na-
tuurgebieden in andere provincies of in het buiten-
land vallen er buiten.  

• Het kan, ondanks saldering, toch zijn dat op een 
gedeelte van een habitat de depositie toeneemt, ook 
al neemt deze gemiddeld niet toe. Daardoor is 
vooraf niet duidelijk of er toch negatieve effecten op 
gedeelten van habitattypen in een Natura 2000-
gebied zijn. 

Aan bovenstaande punten moet, indien relevant, toch 
aandacht besteed worden in het MER. Alleen verwijzen 
naar provinciaal beleid of regelgeving is niet voldoende 
om aantasting van natuurlijke kenmerken uit te sluiten. 
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De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over inhoud en proces van de milieueffectrapportage.  

Meer informatie? 
Meer informatie vindt u op www.commissiemer.nl  
U kunt uw vraag ook stellen aan onze helpdesk:  
• 030-234 7666 
• kennisplatform@eia.nl 
 
U kunt geen rechten ontlenen aan deze factsheet. De 
informatie in deze factsheet is bedoeld als algemene 
handreiking voor de praktijk, maar bevat nadrukkelijk 
geen specifiek advies voor individuele situaties.  
 

Voorbeeld: Een bestemmingsplan buitengebied 
Een gemeente herziet het bestemmingsplan buiten-
gebied om zo uitbreiding van veehouderijen mogelijk 
te maken. In de omgeving liggen Natura 2000-
gebieden en EHS-gebieden met voor stikstof gevoeli-
ge habitattypen. Door de ontwikkelingsruimte voor de 
veehouderijen neemt de stikstofemissie en de daarbij 
behorende depositie waarschijnlijk toe. Significante 
gevolgen zijn niet uit te sluiten en de opgestelde Pas-
sende beoordeling wordt opgenomen in het MER.  
Het plan-MER bevat:  
• Twee alternatieven voor de uitbreiding van vee-

houderijen. Een alternatief waarin overal uitbrei-
ding mogelijk is en een alternatief met concen-
tratie van de veehouderijen op één locatie. 

• Een beschrijving van de bestaande situatie van de 
natuur, de achtergronddepositie, de kritische de-
positiewaarden, de waarden van EHS-gebieden 
en de doelstellingen van de Natura 2000-
gebieden. 

• De extra depositie die de ontwikkelingen in het 
bestemmingsplan maximaal geven, de effecten 
hiervan op de natuur in het studiegebied en de 
gevolgen op de instandhoudingdoelstellingen. 

• De effecten ten opzichte van de werkelijke huidi-
ge situatie. 

• De conclusie (uit de Passende beoordeling) dat de 
veehouderijen in het eerste alternatief (overal 
groei) zorgen voor een toename van stikstofde-
positie, waardoor aantasting van natuurlijke ken-
merken niet is uit te sluiten. In het tweede alter-
natief (concentreren) vindt afname van depositie 
plaats, waardoor aantasting van natuurlijke ken-
merken is uit te sluiten.  

http://www.natura2000.nl/pages/significantie.aspx
http://www.commissiemer.nl/
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