
STIKSTOF TOT
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INLEIDING

• Vervolg op Webinar ‘Stikstofkansen’ 20 oktober 2020
- www.ovtr.nl/overwater-vastgoedadviseurs-taxateurs-

rentmeesters/overwater-in-beeld

• Interactieve sessie, vragen via ‘vraag en antwoord’

https://www.ovtr.nl/overwater-vastgoedadviseurs-taxateurs-rentmeesters/overwater-in-beeld


INHOUD

• Voorstellen

• Basisbegrippen

• Wet stikstofreductie en natuurverbetering

• Belangrijkste jurisprudentie afgelopen jaar

• Bronmaatregelen veehouderij

• Infra, bouw en industrie

• Prijsvorming

• Vragen



L.A. (LAURENS) GRÄPER BBA

• Manager Rentmeesterskantoor

• Rentmeester

• Adviseur grondzaken, aan- en verkoop 
ten behoeve van gebiedsontwikkeling

• Bedrijfskunde (Agribusiness) –
InHolland, Delft



ING. J.C.M. (JULIAN) BARTELS

• Junior Rentmeester

• Opleiding Aeres Hogeschool, 
Rentmeestersopleiding

• Veehouderij-achtergrond





BRONNEN STIKSTOFEMISSIES



GEVOELIGHEID NATURA 2000-GEBIEDEN



OVERSCHRIJDING OP HEXAGOONNIVEAU



WET STIKSTOFREDUCTIE EN
NATUURVERBETERING

Reductiedoelen vastgelegd:
• In 2025 in ten minste 40% 

van de stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden geen 
overschrijding van de kritische 
depositiewaarde(KDW)

• In 2030 in ten minste 50%
• In 2035 in ten minste 74% van 

het areaal van stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden 

• Legalisatie PAS-melders
• Vrijstelling bouwsector



WAAROM GEEN 100%?



STIKSTOFBANK

Blogs - stikstofbank en praktijkvoorbeeld 'stalmaatregelen’ –
Overwater Rentmeesterskantoor BV (ovtr.nl)

https://www.ovtr.nl/actueel/blogs/stikstofbank-en-praktijkvoorbeeld-stalmaatregelen


BELANGRIJKSTE JURISPRUDENTIE

• Intrekken van natuurvergunning 
(ECLI:NL:RVS:2021:71) 20 januari 2021

• Natuurvergunningen en RAV-emissiefactoren 
(ECLI:NL:RBNNE:2021:810) 11 maart 2021 

• Referentiesituatie (stikstof) beweiden en bemesten 
(ECLI:NL:RBOVE:2021:3077) 29 juli 2021

• Uitspraak Heiloo, Zandzoom voorwaarden intern salderen, 
(ECLI:NL:RVS:2021:1960) 1 september 2021 

• Ook niet-gerealiseerde capaciteit komt onder voorwaarden 
voor saldering in aanmerking (ECLI:NL:RVS:2016:166)



BELEID

• Vaste afstandsgrens (25 km) voor stikstof 9 juli 2021
• Oprichting stikstofbanken waarschijnlijk Q1 2022
• Opkoop- en beëindigingsregelingen



BRONMAATREGELEN VEEHOUDERIJ

• Saneringsregeling varkenshouderij 
• Gerichte opkoop veehouderijen
• Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen
• Innovatieregeling
• Omschakelprogramma



GERICHTE OPKOOP VEEHOUDERIJEN

• Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij 
natuurgebieden (piekbelasters)

• Drie tranches, totaal 350 miljoen (+ 133 miljoen Srv)
• Twee (hoofd)criteria:

1. N-depositie 2 mol/ha/jaar
2. Afstand veehouderij < 10 km N-gevoelig 

Natura 2000-gebied
• Wat wordt er vergoed ?

- Productierechten 
- Landbouwgrond 
- Sloopkosten of herbestemming 

(maximaal vastgesteld bedrag)
- Bedrijfsgebouwen 



GERICHTE OPKOOP VEEHOUDERIJEN

• Voordelen ?

• In hoeverre is er sprake van vrijwilligheid ? 



GERICHTE OPKOOP VEEHOUDERIJEN

• Keerzijde
- Vergoeding toereikend? 
- Recht op volledige schadeloosstelling? 

• Koppeling Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)
• Nieuwe vs. oude locaties
• Beleid

- Optie 1, transactie komt tot stand > verkoop
- Optie 2, geen overeenstemming > geen verkoop

o Verdwijnen van nabijgelegen veehouderijen
o (on)Mogelijkheden en beperkingen bedrijfsvoering?
o Welke partijen zijn (in de toekomst) 

kandidaat-kopers?



LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING
VEEHOUDERIJ

• Twee tranches, totaal 970 miljoen
• Selectie:

1. Veehouderijen met productierechten
2. N-depositie overbelast Natura 2000-gebied



INFRA, BOUW EN INDUSTRIE

• Kijken naar mogelijkheden om depositie te verlagen

• Ecologische voortoets (handreiking) 

• Emissiearm bouwen (aanlegfase): vrijstelling 

• Plaats bouwwegen (aanlegfase): vrijstelling

• Verkeersafwikkeling (gebruiksfase)

• Autoluw (gebruiksfase)

• Intern of extern salderen

• Vragenboom vergunning: www.bij12.nl

http://www.bij12.nl/


STIKSTOF (N)

• NOX via activiteiten bij:
- Aanlegfase 
- Gebruiksfase

• Via veehouderij in NH3



HOE VERLOOPT DEPOSITIE?



VOORBEELD



BOUW-INFRA VS. VEEHOUDERIJ

• Partijen hebben elkaar nodig

• Door (gedeeltelijk) staken veehouderij komt 
er N-depositie vrij 
- Komt die ook op de gewenste locatie vrij? 
- Extern salderen is maatwerk
- Met berekeningen kan N-depositie van bedrijf A 

voor ontwikkeling B veel beter zijn dan voor C



PRIJSVORMING

• Wat is stikstof waard?
- Geen eenheidsprijs 
- Sterk afhankelijk van locatie en benuttingsmogelijkheden

• Bij deelname opkoop- of beëindigingsregeling 
> etiketteren stikstof? 

Blogs - prijsvorming stikstof - Overwater Rentmeesterskantoor BV (ovtr.nl)

https://www.ovtr.nl/actueel/blogs/prijsvorming-stikstof


SAMENVATTING

• Nederland moet voldoen aan Europese Habitatrichtlijn.

• De referentiesituatie is zeer belangrijk.

• De regelgeving en jurisprudentie ontwikkelen snel. 

• Er zijn kansen voor zowel veehouderij als bouw-infra om 
projecten en plannen op adequate manier vlot te trekken.



VRAGEN



www.ovtr.nl
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