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Uit de zeer uitgebreide Passende beoordeling blijkt dat het voornemen leidt tot een (zeer) kleine toename van 
stikstofdepositie op een groot aantal Natura 2000-gebieden in de provincie Noord-Brabant. De Passende 
beoordeling laat ook zien, dat een groot aantal habitattypen in de onderzochte Natura 2000-gebieden op dit 
moment te maken heeft met een overschrijding van de kritische depositiewaarde en constateert ook dat mede 
daarom het merendeel van deze habitattypen op dit moment in een ongunstige staat van instandhouding 
verkeert. In het MER en de Passende beoordeling wordt niettemin geconcludeerd dat de (kleine) bijdrage van de 
voorgenomen activiteit niet zal leiden tot negatieve effecten op Natura 2000-waarden. 

De Commissie merkt allereerst op, dat alleen Brabantse Natura 2000-gebieden zijn beschouwd in de Passende 
beoordeling. Sommige nu reeds overbelaste Natura 2000-gebieden buiten de provincie Noord-Brabant liggen 
echter ook binnen het invloedsgebied van het voornemen. Mogelijke effecten op deze gebieden zijn in de 
Passende beoordeling niet beschouwd. 

Verder constateert de Commissie, dat de conclusies van de Passende beoordeling alleen zijn gestoeld op het 
enkele argument dat een zeer kleine toename van depositie op zichzelf en in cumulatie beschouwd niet 
significant is. Naar de mening van de Commissie is het op grond van deze argumentatie niet aannemelijk dat er 
geen sprake is van aantasting van natuurlijke kenmerken als gevolg van het voornemen. Zij adviseert dan ook om 
nader in te gaan op de ecologische gevolgen van de berekende kleine toenames van stikstofdepositie, mede 
bezien in cumulatie met andere projecten, en daarbij ook de in de Passende beoordeling opgenomen informatie 
over het beheer alsnog te betrekken. Indien op grond van deze aanvullende verkenning naar voren komt, dat 
aantasting van natuurlijke kenmerken niet is uit te sluiten, dan adviseert de Commissie om voorstellen voor 
mitigerende maatregelen te formuleren waarmee deze aantasting alsnog kan worden voorkomen. 

1. Depositie buiten Brabant 

De gebieden buiten Noord-Brabant zijn door middel van aanvullende depositieberekeningen 
berekend. Het betreft hier de onderzoeken van de gebieden in Gelderland (SPA, 20130170D.R03, 
d.d. 23-1-2015) en Limburg (SPA, 20130170D.R02b, d.d. 18 december 2014). Op basis van deze 
onderzoeken kan worden geconcludeerd, dat in een aantal in Gelderland en Limburg Natura 2000-
gebieden depositie (marginaal) boven de 0,051 mol N/ha/jr plaatsvindt. Het betreft hier de volgende 
aanvullende1 N2000-gebieden: 

Gelderland 
• Rijntakken 
• Sint Jansberg 
• De Bruuk  

 
Limburg 
• Sint Jansberg 
• Zeldersche Driessen 
• Maasduinen 
• Sarsven en de Banen 
• Leudal 
• Meinweg 
• Roerdal 
 
2. Passende beoordeling 

Op 14 april 2015 is per brief door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) medegedeeld dat er 
bestuurlijke afspraken zijn gemaakt voor het vaststellen en inwerkingtreding van het Programma 
Aanpak Stikstof, afgekort als het PAS. Het PAS is bedoeld om de vastgelopen vergunningsverlening 
op grond van de Natuurbeschermingswet weer op gang te brengen en tegelijkertijd kwetsbare natuur 

                                                           
1
 Indien eerder is bepaald dat een provincie-overschrijdende N2000-gebieden in Brabant een depositie boven 

de 0,051 mol N/ha/jr. heeft, is deze niet meegenomen in de opsomming.  
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te beschermen. Projecten en andere handelingen binnen de sectoren industrie, landbouw en 
infrastructuur moeten in het PAS worden gemeld als ze een stikstofdepositie op een stikstof gevoelig 
habitattype veroorzaken tussen de 0,05 en 1,0 mol per hectare per jaar. 

Het Programma Aanpak Stikstof is reeds vastgesteld én op 1 juli 2015 in werking getreden. 

De berekende stikstofdepositie van de thermische reinigingsinstallatie voldoet in de aangevraagde 
situatie aan dit criterium (<1 mol/ha/jr), om een melding te mogen doen in kader van het PAS. De 
melding is op 1 juli 2015 ingediend en door het bevoegde gezag ontvangen. Het PAS heeft een eigen 
passende beoordeling, waarin de effecten en de borging van de maatregelen beschouwd worden. 
Door de melding in kader van het PAS is de gevraagde aanvulling door de Commissie op de 
passende beoordeling aangaande de TRI op de N2000 gebieden feitelijk overbodig geworden en 
behoeft deze in dit kader niet verder te worden aangevuld. 


