Beleidsregels
intern en extern salderen
Samenvatting van de voorgenomen besluiten
(besluitvorming voorzien in de GS-en medio december 2019)

Inhoudsopgave
1) Wat is er gebeurd in aanloop naar nieuwe besluitvorming?
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Terugblik
Medio oktober 2019
Beleidsregel intern en
extern salderen provincies

Verschillen

Beleidsbrief minister Schouten
aan Tweede Kamer, 4-10-2019

Bestuurlijk overleg:
- Nationaal en provinciaal
beleid eenduidig maken
- Juridisch houdbaar beleid
- Inspelen op reële vragen
en pijnpunten van sectoren

In de tussentijd is de vergunningverlening opgestart in provincies met van kracht zijnde beleidsregels.
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Wat is er gebeurd in aanloop naar nieuwe
besluitvorming: juridische houdbaarheid (1)
• Onderbouwing van juridische houdbaarheid is nagegaan en waar nodig
aangescherpt.
• Reactie: Door de uitspraak van de Raad van State is er een complexe
afweging nodig tussen bestaande rechten en de noodzaak tot
stikstofdaling. Dit vergt scherpe politieke keuzes.
• Rijk en provincies hebben dit juridisch nader onderzocht en hierbij ook
gekeken naar casuïstiek.
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Wat is er gebeurd in aanloop naar nieuwe
besluitvorming: gesprekken sectoren (2)
Gesprekken respectievelijk minister Schouten en provinciebestuurders met
sectorvertegenwoordigers (landelijk en provinciaal)
Belangrijke vragen en punten die naar voren kwamen:

- Kan vergunde stikstofruimte ook vervallen als ik mijn bedrijf op basis
van de vergunning voortzet? Het antwoord is ‘nee’. Alleen als een nieuwe
natuurvergunning nodig is – bij wijziging of uitbreiding – kan dit gebeuren.
Zonder wijziging of uitbreiding kan de volledige vergunning worden benut.
- Het beleid is niet eenduidig, want het uitgangspunt van de minister bij
extern salderen verschilt van het uitgangspunt dat de provincies
hanteren. Dit punt wekte terecht verwarring en was een belangrijk punt van
overleg in de afgelopen periode, om in de nieuwe beleidsregels op te lossen.
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Wat is er gebeurd in aanloop naar nieuwe
besluitvorming: gesprekken sectoren (3)
Gesprekken respectievelijk minister Schouten en provinciebestuurders met
sectorvertegenwoordigers (landelijk en provinciaal)
Belangrijke vragen en punten die naar voren kwamen:

- Waarom leggen de provincies een koppeling met dier- en
fosfaatrechten, terwijl de minister hierover gaat? Geconstateerd is dat de
koppeling kan vervallen.
- Worden bestaande stallen getoetst aan de jongste strengste eisen van
het Besluit emissiearme huisvesting? Het antwoord is ‘nee’. Bestaande
stallen moeten wel worden getoetst aan het Beh, maar volgens de eisen die
voor de betreffende stal gelden, gekoppeld aan de realisatieperiode van de stal.
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Wat is er gebeurd in aanloop naar nieuwe
besluitvorming: gesprekken sectoren (4)
Gesprekken respectievelijk minister Schouten en provinciebestuurders met
sectorvertegenwoordigers (landelijk en provinciaal)
Belangrijke vragen en punten die naar voren kwamen:

- De beleidsregels belemmeren innovatie, want als ik een verdergaande
stikstofemissie reducerende techniek wil toepassen dan in mijn
vergunning staat, dan word ik gestraft doordat bij wijziging van de
vergunning mijn niet-gerealiseerde capaciteit verloren gaat. Dit punt is
ook bij het toetsen van praktijkcasussen aan de beleidsregels naar voren
gekomen. Onderkend is dat hier een oplossing voor moet komen in de nieuwe
beleidsregels.
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Wat is er gebeurd in aanloop naar nieuwe
besluitvorming: casuïstiek bekijken (5)
Uitvoering van ‘botsproeven’: circa 30 praktijkcasussen getoetst aan de beleidsregels

Voornaamste conclusies intern salderen:
• Loslaten dier- en fosfaatrechten trekt casussen vlot, is juridisch sterker omdat
bestaande rechten niet worden aangetast en vergemakkelijkt de uitvoering. Terwijl er
geen toename van stikstofdepositie is vergeleken met de vergunde referentiesituatie.
• Toelichting Besluit emissiearme huisvesting moet beter: verduidelijken dat
bestaande stallen niet worden getoetst aan de jongste strengste eisen van het Beh,
maar aan de eisen die gelden voor de realisatieperiode van bestaande stallen.
• Innovatie kan worden belemmerd, omdat een bedrijfswijziging tot verlies van
vergunde maar niet-gerealiseerde capaciteit leidt. Aanpassing van de beleidsregels om
innovatie niet te belemmeren is nodig.
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Wat is er gebeurd in aanloop naar nieuwe
besluitvorming: casuïstiek bekijken (6)
Uitvoering van ‘botsproeven’: circa 30 praktijkcasussen getoetst aan de beleidsregels

Voornaamste conclusies extern salderen:
• Extern salderen leidt in zijn algemeenheid tot stikstofdaling, doordat 30% van de
stikstofemissie van de saldogever niet beschikbaar is om mee te salderen. Plaatselijk is
toename niet uitgesloten als extern wordt gesaldeerd met thans (vrijwel) lege stallen.
Naar aanleiding van de gebiedsgerichte aanpak kan het percentage wijzigen.
• Extern salderen biedt perspectief. Extern salderen met bijvoorbeeld een
melkveebedrijf met 100 koeien levert al een zinvolle emissieruimte op voor industriële,
infrastructurele of agrarische projecten. Beoogde inwerkingtreding 1 februari 2020.
Algemene conclusie
• Voor zover op basis van deze casussen voorzienbaar, wordt hervatting van
vergunningverlening en economische activiteit op een juridisch houdbare en uitvoerbare
manier mogelijk, zonder toename c.q. met een algemene afname van depositie.
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Overeenstemming 29 november 2019
Op 29 november bereikten het kabinet en het IPO overeenstemming op
hoofdlijnen over een houdbare vergunningverlening en eenduidigheid in
regelgeving (zie: gezamenlijk uitgegeven verklaring)

Balans vinden:

Stikstofdaling / Juridisch
houdbare vergunningen

Perspectief voor bedrijven /
Economische ontwikkeling mogelijk maken
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Overeenstemming 29 november 2019
Hoofdpunten overeenstemming:
• Indien de natuurvergunning niet gewijzigd of vernieuwd wordt, kan
deze volledig worden benut
• Nieuwe vergunningen zijn mogelijk met behulp van intern en extern
salderen
o Intern salderen = stikstofemissie vrijmaken binnen het eigen project of de eigen locatie
o Extern salderen = stikstofemissie overnemen van bedrijven die geheel of gedeeltelijk stoppen

• Uitgangspunt: de feitelijk gerealiseerde capaciteit (= de stal /
productiehal), voor zowel intern als extern salderen
• Bronmaatregelen nodig om juridische houdbaarheid te verstevigen
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1) Geen wijziging of vernieuwing?
Indien de natuurvergunning niet gewijzigd of
vernieuwd wordt, kan deze volledig worden
benut.
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2) Uitgangspunt intern en extern salderen

De feitelijk gerealiseerde capaciteit is
beschikbaar voor intern en extern salderen.
De niet-gerealiseerde capaciteit kan niet
worden gebruikt om mee te salderen.
Bij intern salderen zijn er echter
verschillende situaties waarin de volledige
vergunde activiteit beschikbaar is voor intern
salderen
(zie volgende dia).
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3) Voorgenomen besluit intern salderen
• Varkens-, pluimvee-, fosfaat- en CO2-rechten zijn niet langer
onderdeel van de beleidsregels
• Bestaande stallen toetsen aan het Besluit emissiearme huisvesting,
volgens de eisen die van toepassing zijn op de realisatieperiode van
die stallen.
• Situaties waarin de complete vergunde stikstofruimte beschikbaar is
voor intern salderen (i.p.v. de feitelijk gerealiseerde capaciteit):
o Nog niet feitelijk gerealiseerd, maar wel aantoonbaar stappen gezet
o Nog niet begonnen met realisatie, maar wel onomkeerbare significante
investeringsverplichtingen aangegaan
o Toepassing van een innovatieve verdergaande stikstofemissie reducerende techniek
o Project noodzakelijk voor de realisatie van doelen in een Natura 2000-gebied
o Projecten van algemeen belang of voor de nationale veiligheid, zoals dijkaanleg
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4) Voorgenomen besluit extern salderen
• Bij extern salderen draagt een bedrijf dat stopt (saldogever) de
stikstofemissie van de gestaakte activiteiten over aan het ontvangend
bedrijf (saldonemer). De saldonemer mag 70% benutten voor nieuwe
activiteiten; 30% komt ten goede aan de natuur.
• In gebiedsprocessen kunnen beargumenteerd afwijkende percentages
worden gehanteerd om tot voldoende daling van stikstofdepositie te
komen.
• Het kabinet zal later een besluit nemen over de productierechten bij
extern salderen. Tot die tijd is extern salderen met veehouderijen niet
mogelijk.
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Vaststelling en inwerkingtreding
 Vaststelling: 9 en 10 december 2019 door de colleges van GS
 Publicatie: 12 december 2019
 Inwerkingtreding en informatie op website BIJ12: 13 december 2019

16

