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INHOUD

• Voorstellen

• Basisbegrippen

• Bepalen uitgangssituatie

• Veehouderij

• Infra en bouw

• Beleid overheid

• Casus LPM



L.A. (Laurens) Gräper BBA

• Manager Rentmeesterskantoor

• Rentmeester

• Adviseur grondzaken, aan- en verkoop ten behoeve 

van gebiedsontwikkeling

• Bedrijfskunde (agri business) - InHolland, Delft



Ing. A.A.G.C. (Arno) Huysmans RT 

• Rentmeester NVR 

• Actief bij aan- en verkoop van landelijk vastgoed

• Adviseur bij functiewijziging met volledige schadeloosstellingen

• Register Taxateur landelijk vastgoed

• HAS Den Bosch 



Natura 2000



• Wet natuurbescherming (Europese Habitatrichtlijn) 

• Natura 2000-gebieden 

• Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

• Spoedwet Aanpak Stikstof (SAS)

• Stikstofregistratiesysteem 

• Intern/Extern salderen

• AERIUS calculator

• Wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering

• Gericht op resultaatsverplichting in 2030

BASISBEGRIPPEN



• 167 tussen 1994 en 2018 aangewezen gebieden 

verspreid over Nederland

• Vogelrichtlijngebieden 

• Habitatrichtlijngebieden

• De stikstofdepositie wordt getoetst op stikstofgevoelige 

Natura 2000-gebieden (118 gebieden) (RvS 11 maart 2020)

NATURA 2000-GEBIEDEN



• Geen NB-vergunning, geen milieuvergunning: 

o Referentie voor veel gebieden vanaf 7 december 2004

o Situatieafhankelijk maximaal terug naar 1994

• PAS-Melding

o Nu illegaal, waarschijnlijk komt hier een oplossing voor

• NB-vergunning

o Onherroepelijk

o Herroepelijk

BEPALEN UITGANGSSITUATIE





Voorbeeld: Melkveebedrijf zonder NB-vergunning met 

melding van 2004

• 2004: 100 melkkoeien + 65 stuks jongvee

• 2008: Stal uitbreiding vergund en gebouwd

• Stalcapaciteit 180 melkkoeien + 90 jongvee

• 2020: fysiek 150 melkkoeien en 75 jongvee

2021: NB-aanvraag met salderen (intern/extern)

Referentiedatum is 100 mk + 65 mk

VEEHOUDERIJ



• Aankoop stikstof (extern salderen) of intern 

salderen (minder jongvee meer melkkoeien)

• Aanpassen stal (emissiearm)

• Andere emissiebeperkende maatregelen 

(nog in ontwikkeling)

KANSEN VEEHOUDERIJ



• Kijken naar mogelijkheden om depositie te verlagen

• Ecologische voortoets

• Emissiearm bouwen (aanlegfase): vrijstelling 

• Plaats bouwwegen (aanlegfase): vrijstelling

• Prefab (aanlegfase)

• Verkeersafwikkeling (gebruiksfase)

• Autoluw (gebruiksfase)

INFRA EN BOUW



• 16 juni 2020 de Beleidsregel intern en extern 

salderen vastgesteld

• Niet alle provincies staan extern salderen toe:

o Wel in Noord-Brabant - Zeeland – Limburg 

– Overijssel en Flevoland 

• Intern salderen is in alle provincies mogelijk

BELEID OVERHEID



• Op dezelfde locatie

• Binnen hetzelfde bestemmingsplan

• Door middel van toepassen bronmaatregelen

o Bijvoorbeeld gasloos, elektrische werktuigen 

INTERN SALDEREN



• Locatie op afstand met depositie op dezelfde 

Natura 2000-gebieden

• 70% van de depositieruimte te benutten, 

30% terug naar de natuur

• Verleasen in sommige provincies mogelijk

• Niet altijd gunstig 

EXTERN SALDEREN



• Geen toename van depositie op Natura 2000-gebieden.

• Bij extern salderen is het niet relevant of er nog vee op 

de locatie aanwezig is. 

• Extern salderen kan ook plaatsvinden door intrekken 

van (een deel van) de vergunning. 

• Ook niet gerealiseerde capaciteit komt onder voorwaarden 

voor saldering in aanmerking (ECLI:NL:RVS:2016:166), 

behoudens wanneer provinciaal beleid anders voorschrijft

EXTERN SALDEREN

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@102752/201502053-1-r3/


• Partijen hebben elkaar nodig

• Door (gedeeltelijk) staken veehouderij 

komt er N-depositie vrij 

o Komt die ook op de gewenste locatie vrij? 

o Extern salderen is maatwerk

o Met berekeningen kan N-depositie van bedrijf A 

voor ontwikkeling B veel beter zijn dan voor C

BOUW-INFRA vs. VEEHOUDERIJ



CASUS 
LOGISTIEK PARK 

MOERDIJK



• Circa 142 ha netto uitgeefbaar bedrijventerrein

• Bestemming plangebied vastgesteld: PIP 17 februari 2016

• NB-vergunning aangevraagd m.b.v. PAS

• 13 november 2019 tussenuitspraak: PAS vernietigd 

• Gebreken hersteld: Extern salderen met 6 veehouderijbedrijven

• 30 september 2020 RvS: Onherroepelijk inpassingsplan

LOGISTIEK PARK MOERDIJK



DEPOSITIE BEPERKEN

Natura2000
Bedrijf 3

Bedrijf 2
piekbelaster

Bedrijf 1

NH3

NH3

NH3



• Nederland moet voldoen aan Europese Habitatrichtlijn

• De referentiesituatie is zeer belangrijk

• Er zijn kansen voor zowel veehouderij als bouw-infra om 

projecten en plannen op adequate manier vlot te trekken

• Regelgeving blijft de komende tijd sterk in ontwikkeling

SAMENVATTING

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.



VRAGEN



www.overwater.nl

KENNIS
ADVIES

UITVOERING


