
 

 

 

Betreft:  

Verordening Veehouderij, stikstof en Natura 2000  

 

Utrecht, 21 januari 2011 

 

 

 

Geachte statenleden, 

 

Komende maandag bespreekt u de Verordening Veehouderij, stikstof en Natura 2000. De 

Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten zien de verordening als belangrijke stap in de 

goede richting.  

 

De depositie op de Natura 2000 gebieden daalt gemiddeld 47% in 2029. Dat is een 

aanzienlijke reductie. Echter uit de berekeningen die zijn uitgevoerd door Grontmij blijkt, dat de 

kritische depositiewaarde (kdw, de stikstofbelasting die de kwetsbare natuurtypen maximaal kan 

verdragen) in een aantal N2000 gebieden, ook over 18 jaar, nog altijd niet wordt bereikt. In 

Botshol bijvoorbeeld wordt een reductie van 33% bereikt, terwijl de overschrijding van de 

kritische depositiewaarde op dit moment een factor 3 bedraagt. Dat betekent dat in 2029 de 

overschrijding nog altijd een factor 2 te hoog is. In het Binnenveld wordt een reductie van 46% 

bereikt, dit lijkt ook onvoldoende. 

 

Wij vinden het onwenselijk om een Verordening vast te stellen, waarbij de kritische 

depositiewaarde over 18 jaar nog altijd te hoog zijn. Dat betekent dat de 

instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige habitats niet worden gehaald. Ons inziens 

kan deze verordening dan ook niet worden vastgesteld, zonder aanvullende garanties dat de 

doelen in 2029 echt worden bereikt. Wij vragen de tekst op de volgende punten te 

verduidelijken: 

 

Garantie dat de kdw in 2029 in alle N2000 gebieden is bereikt 
Op dit moment blijkt zoals gezegd uit de berekeningen dat de afname van de stikstofbelasting 

op tenminste Botshol en het Binnenveld nog onvoldoende is. In de tekst dient opgenomen te 

worden, dat in 2029 in alle Natura 2000 gebieden de doelen zijn bereikt. 

 

Evaluatie, samenhang met PAS en zo nodig aanpassen verordening 
Binnen een half jaar zal de verordening worden geëvalueerd. Ook wordt de landelijke PAS 

(Programmatische Aanpak Stikstof) op dit moment uitgewerkt. Hierover is nu nog veel 

onduidelijk. De PAS komt in plaats van de AMvB huisvesting. Die AMvB is een belangrijke 

peiler van de Utrechtse verordening. Bij wijziging hiervan in de PAS, zal de consequentie voor 

de Utrechtse depositie bekeken moeten worden. Mocht op basis hiervan, in samenhang met de 

evaluatie van de verordening, blijken dat de depositie op de Natura 2000 gebieden in 2029 nog 

steeds te hoog zal zijn, dan dient de verordening te worden aangepast.  

Mogelijke maatregel om de depositie verder te verlagen is het afromen van emissies van 

stoppende bedrijven (minder terug naar de salderingsbank). Ook het alsnog opnemen van 

aanvullende staleisen bij categorie A bedrijven kan extra reductie bewerkstelligen. 

 

Aanpak piekbelasters 
In de provincie zijn een aantal piekbelasters; bedrijven die veel depositie veroorzaken op een 

Natura 2000 gebied. Dit betreft slechts enkele bedrijven (2 of 3), in elk geval bij Botshol en 

Kolland en wellicht ook bij het Binnenveld. Verplaatsing of stoppen van deze bedrijven, zal een 



forse verbetering betekenen voor het natuurgebied. Hiervoor is aanvullend beleid nodig, waar 

de verordening nu niet in voorziet. Het levert veel vertraging als de piekbelasting pas aan bod 

komt bij het opstellen van de beheerplannen Natura 2000.  

  

Weidegang en megastallen 

Deze verordening maakt het mogelijk om te groeien in dieraantallen, mits met technische 

maatregelen de depositie niet toeneemt. Wij vinden het onwenselijk als er megastallen komen, 

ook pleiten wij voor behoud van de weidegang. Dit uit oogpunt van landschap en 

dierenwelzijn. Hiervoor is aanvullend beleid nodig. 

 

 

 

Wij vragen u bovenstaande punten te betrekken bij de discussie over de Verordening. Voor een 

toelichting kunt u contact opnemen met Claudia van Holsteijn van de NMU (030-2544457 of   

06-18040661). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Natuurmonumenten, 

 

 

 

 

Joris Hogenboom 

Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht 

 

 


