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Datum : 17 januari 2011 

Aan : Statencommissie RGW, t.a.v. de Statengriffie.  

Van : Gedeputeerde Staten, namens deze drs. R.W. Krol  

Onderwerpen: 
1. Van Gedeputeerde Staten:  
Aanvulling op agendapunt 9 van de komende commissie RGW vergadering d.d. 24 
januari 2011: Effectberekeningen Ontwerp- verordening veehouderij stikstof en Natura 
2000 provincie Utrecht 2011 (afgekort VSN) en 
2. Vraag uit Provinciale Staten, commissie RGW van 6 december 2010:  
Toesturen rapport “Stikstofdeposities en NB-wetgebieden in de provincie Utrecht” d.d. 25 mei 
2010 (opgesteld 2009). 
 

AD 1. 
Aanvulling bij agendapunt 9: Resultaten van de effectberekeningen stikstofdepositie t.b.v. 
onderbouwing van de verordening.

Bijgevoegd vindt u het rapport ‘Stikstofdepositie provincie Utrecht’ d.d. 12 januari 2011 (digitaal 
toegestturd), dat in de afgelopen twee maanden is opgesteld door Grontmij, in opdracht van de Provincie 
Utrecht. De redenen voor dit rapport zijn tweeledig:  
1. Inzicht in het aantal bedrijven per depositiecategorie voor zover het Bestand veehouderijbedrijven is 
gevuld (Web-bvb).     
2. Het doorrekenen van de effecten van de voorgestelde maatregelen in de ontwerp VSN op de 
stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden over drie beheerplanperioden (2016, 2022, 2028).  
 
Enkele randvoorwaarden en beperkingen waarmee nu gerekend is:  
In november 2010 hebben wij een drietal Utrechtse maatregelpakketten opgesteld als mogelijk hart van 
de verordening. Deze zijn vervolgens doorgerekend en vergeleken met het ook doorgerekende 
zogenaamde Brabants model dat daar sinds mei 2010 in werking is. Het Utrechts model III is het 
maatregelenpakket zoals dat nu in de voorliggende ontwerp VSN wordt voorgesteld.  
Voor de beperkingen aan dit onderzoek verwijzen wij u kortheidshalve naar paragraaf 2.2.3 (pagina 8) 
van het onderzoek. De conclusies staan in hoofdstuk 4.  
 
AD 2. Het verzoek om het Grontmij rapport “Stikstofdeposities en NB-wetgebieden in de provincie 
Utrecht” d.d. 25 mei 2010 (opgesteld 2009) toe te sturen.  
 
De Partij van de Dieren wil graag het rapport over stikstof ontvangen. Bij de beantwoording van de 
vragen over de Web-BVB (database vergunningen veehouderij bedrijven) is naar dat rapport verwezen. 
Dit met het oog op de behandeling van de Verordening veehouderij stikstof en Natura 2000 provincie 
Utrecht 2011 op 24 januari as.  
 
Hierbij sturen wij het in onze opdracht vervaardigde rapport uit 2009 toe (digitaal toegestturd). Ten 
aanzien van het cijfermateriaal merken wij op dat ondertussen het Planbureau voor de Leefomgeving de 
achtergrondstudie “Grootschalige stikstofdepositie in Nederland” heeft gepubliceerd (november 2010) en 
de gehanteerde rekenmethoden en modellen heeft bijgesteld. Uit deze studie, waarvan de kaarten worden 
gebruikt in de Programmatische aanpak stikstof, blijkt o.a. dat met de in dat rapport beschreven nieuwe 
methoden de hoeveelheid stikstof die vanuit de lucht op de bodem terechtkomt bijna 20 % lager blijkt te 
zijn dan eerder werd gedacht. In het bovengenoemde rapport is hiermee uiteraard nog geen rekening 
gehouden.  



Kortheidshalve verwijzen wij u naar: http://www.pbl.nl/nl/publicaties/2010/Grootschalige-
stikstofdepositie-in-Nederland.-Herkomst-en-ontwikkeling-in-de-tijd. 
PBL Rapportnummer 500088007, datum 16 november 2010.  


