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Ondenruerp: Nadere informatie Beleidskader stikstof 2.0

Geachte voorzitter/leden,

Op 29 januari 2014 bent u mondeling en per brief geÏnformeerd over het nieuwe

Beleidskader stikstof 2.0. ln deze brief informeren wij u nader over de achtergronden

waartegen dit kader tot stand is gekomen.

Aantal vergunningen

ln de periode van maart 201 I tot 10 oktober 2013 zijn in Drenthe in totaal 31 1 Natuur-

beschermingswet(Nb-wet)-vergunningen verleend met toepassing van het vorige

beleidskader. Daarvan zijn er intussen 265 onherroepelijk. Tegen de overige 46 is

bezwaar gemaakt. Verder zijn er tot aan de opschorting van de vergunningverlening

op 10 oktober 2013 nog 57 ontvankelijke aanvragen ingediend waarop nog beslist

moet worden.

Vergunningen Aantal Status

1. Onherroeoeliik 265 Verounnino afoeoeven en onherroeoeliik

2. Bez¡'taar 46 Vergunning afgegeven maar nog niet onherroepe-

liik vanweoe bezwaarschrift

3. Ontvankelijke aanvragen

inqediend tot 1 0 oktober 201 3

57 Lopende aanvragen

Monitoringgegevens
De afgelopen periode zijn diverse monitoringgegevens vergaard. Daarbij is onder

andere gebruik gemaakt van de diensten van de Regíonale Uitvoeringsdienst Drenthe

(RUD) en is voor wat betreft het in kaart brengen van gestopte bedrijven, nauw sa-

mengewerkt met de gemeente Westerveld. Uiteraard is een en ander goed afgestemd

met de Groenmanifest-partners, want de gegevens moesten voor hen de basis

vormen voor de gesprekken over een Beleidskader 2.0.
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De volgende gegevens zijn onder meer verzameld:

- de gevolgen van de vergunningverlening tot nu toe per Natura 2000-gebied

- de bijdrage van de Drentse veehouderij aan de totale ammoniakproblematiek

- de gevolgen van de vergunningverlening, afgezet tegen de depositiereductie-
doelstelling uit het beleidskader

- het aantal veehouderijen dat gestopt is in de gemeente Westerveld.

Toename van stikstofemlssie en -depositie door de vergunningverlening

Uit de gegevens blijkt dat door de onherroepelijk verleende vergunningen op basis

van het vorige beleidskader, de ammoniakemissie gemiddeld 13,7% is toegenomen

ten opzichte van de feitelijke dierenaantallen in 2010, met overigens grote verschillen
per gebied. Door onzekerheidsmarges, onder meer in de gegevens over de feitelijke

dierenaantallen, zijn deze getallen indicaties en geen exacte cijfers. Met andere

woorden, ze geven vooral een bepaalde trend weer.

Afname van stikstofemissie en -depositie door stoppende bedriiven

Tegenover deze vergunningen voor bedrijfsuitbreidingen staan ook bedrijven die

stoppen. Probleem is echter dat deze stoppers moeilijk te achterhalen waren.

Enerzijds omdat de gegevens van de feitelijke dierenaantallen 2013 en 2012 nog niet

beschikbaar waren, waardoor het niet mogelijk is om een ontwikkeling van feitelijke
dierenaantallen van 2010-2013 te geven en op die manier de stoppers in beeld te

brengen. Anderzijds omdat bedrijvenbestanden bij gemeenten niet altijd actueel

(kunnen) zijn, onder andere doordat stoppers dit op geen enkele manier kenbaar

hoeven te maken bij het bevoegd gezag.

Om toch een beeld te krijgen van het aantal stoppers heeft de afgelopen periode in de
gemeente Westerveld een onderzoek hiernaar plaatsgevonden. Dit onderzoek is in

opdracht van de provincie uitgevoerd door de RUD, in samenwerking en goede af-
stemming met de gemeente Westerveld. De gemeente Westerveld beschikt over een

in20ll ingevuld kernregistratiesysteem. Een actueel registratiesysteem was een ver-

eiste om dit onderzoek te kunnen doen. Het onderzoek bestond deels uit dossier-

onderzoek en deels uit veldonderzoek. Het blijkt dat in Westerveld in totaal 59 van de

31 I (= 19%) bedrijven gestopt zijn de afgelopen jaren. De informatie van de gestopte

bedrijven is vervolgens omgerekend naar ammoniakemissie en geëxtrapoleerd naar

heel Drenthe.

De gevolgen van de vergunningverlening in perspectief

De gemiddelde toename door de vergunningverlening (onherroepelijke vergunningen)

bedraagt 13,7o/o ten opzichte van de Drentse veehouderij in 2010 en 1 ,3o/o ten op-

zichte van de totale achtergronddepositie in 2010. Deze achtergronddepositie daalt in
de periode 2010-2020 naar verwachting met gemiddeld '13% (bron RIVM). Dit be-

tekent dat per saldo, inclusief de vergunningverlening, een afname resteert van ge-

middeld 11,60/o.

Hierbij is sprake van enige variatie tussen de Natura 2O0O-gebieden en verder moet

bedacht worden dat dit gemiddelde waarden voor de gebieden zijn. Lokaal kunnen de

waarden op individuele locaties van gevoelige habitattypen afwijken in zowel gunstige

als ongunstige zin. Ook bij deze getallen is het van belang te realiseren dat de cijfers

niet absoluut zijn maar bedoeld zijn om een trend aan te geven.

Uit het onderzoek naar stoppers in de gemeente Westerveld komt naar voren dat de

toenames genuanceerd worden door de stoppers. Het beeld was desondanks wel dat

voortzetting van de vergunningverlening op grond van het vorige beleidskader zou

leiden tot een verdere toename van stikstofdepositie.



3

Conclusie dat het vorige beleidskader niet meer toepasbaar is

Mede op basis van bovenstaande gegevens en ontwikkelingen hebben wij moeten
concluderen dat het vorige beleidskader niet meer toepasbaar is. Belangrijke andere
redenen voor deze conclusie waren het gegeven dat het kader breder gebruikt werd
dan bedoeld (speculanten) en het feit dat dit kader niet meer op breed draagvlak kon

rekenen bij de Groenmanifest-partners.
Deze conclusie is in december ook gedeeld met de Groenmanifest-partners, waarbij

wij tevens hebben aangegeven, wel nog enige ruimte te zien voor een nieuw sober
kader, mits daarvoor breed draagvlak zou zijn bij de Groenmanifest-partners.

Beleidskader stikstof 2.0
Vervolgens zijn de partners met elkaar en met de provincie in gesprek gegaan, het-
geen geleid heeft tot het Beleidskader stikstof 2.0.

Kern van het nieuwe beleid is dat loze ruimte die vergund is zoveel mogelijk wordt
teruggehaald en dat voor nieuwe aanvragen van uitsluitend graasdierbedrijven een
sober kader gehanteerd wordt. Op het moment dat er daadwerkelijk ruimte wordt te-
ruggehaald, wordt met alle partners geëvalueerd of en in hoeverre daardoor weer
nieuwe ruimte ontstaat. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met

aanvragen tot 10 oktober 2013 en met vergunningen waartegen bezwaar is ingediend
Bovendien is afgesproken dat er maandelijkse monitoring plaatsvindt.

Relatie met de PAS

Het Beleidskader stikstof 2.0. overbrugt de periode tot aan de landelijke invoering van
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Onzeker is of de beoogde invoerings-

datum, zomer 2014, gehaald wordt. De afspraken uit het nieuwe beleidskader passen

bij het schriftelijk verzoek van staatssecretaris Dijksma van medio augustus 2013 om,
vooruitlopend op inwerkingtreding van de PAS, terughoudend met de vergunning-
verlening om te gaan. De met de Groenmanifest-partners afgesproken maandelijkse

monitoring is ook bedoeld om het nieuwe beleidskader te laten zwaluwstaarten met de
invoering van de PAS.

Tot slot

ln de twee bijlagen hebben wij een overzicht van diverse monitoringgegevens per

gebied opgenomen, alsmede een kaart met de veehouderijen in Drenthe.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geÏnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde State n Drenthe,

Bijlage(n)
wa.coll.

--^-r--

, secretaris



BIJLAGE Overzicht resultaten per Natura 2000-gebied 
             

Natura 2000 
gebied 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aantal 
bedrijven 
met vee 
binnen 5 
km van 
Natura 
2000 
gebied* 
 
 

Gemiddelde 
depositie alle 
bedrijven met 
vee Drenthe 
o.b.v. GIAB 
2010 (volgens 
Aerius 1.5) 
 
 
 

Toename 
gemiddelde 
depositie door alle 
(265 stuks)    
onherroepelijke GM 
vergunningen t.o.v. 
GIAB 2010 (volgens 
Aerius Calculator) 
 
 
 

Procentuele 
toename 
gemiddelde 
depositie 
t.o.v. 
veestapel 
Drenthe door 
onherroepel. 
GM verg** 
 
              

Procentuele 
toename 
gemiddelde 
depositie 
t.o.v. totale 
depositie 
Drenthe door 
onherroepel. 
GM verg.** 

GDN 2010 
(volgens 
grootschalige 
depositiekaarten 
RIVM) 
 
 
 
 
 

GDN 2020 
(volgens 
grootschalige 
depositiekaarten 
RIVM 
 
 
 
 
 

Procentuele 
afname 
2020 t.o.v. 
2010 
 

Toename door 
onherroepelijke 
GM 
vergunningen**  

Afname per saldo in 
2020 

 
  

Aantal mol N/ha/jaar mol N/ha/jaar % 

 
 

% mol N/ha/jaar mol N/ha/jaar % %

 
 

% 
 Bargerveen*  84 - 14,1 - 0,9% 1521,8 1362,7 - 10% 0.9% -9,1% 

 Drentsche Aa-
gebied  367 94,8 12,9 13,6% 1,0% 1324,1 1156,7 - 13% 1,0%

 
-12,0% 

 Drents-Friese 
Wold & 
Leggelderveld  295 202,7 13,9 6,9% 0,9% 1595,2 1390,0

- 13%
0,9%

 
-12,1% 

 Drouwenerzand  80 66,9 13,1 19,6% 1,2% 1100,0 958,0 -13% 1,2%
 

-11,8% 
 Dwingelderveld  388 159,7 28,2 17,7% 1,8% 1558,5 1340,9 - 14% 1,8% -12,2% 
 
Elperstroomgebied  116 138,0 23,4 17,0% 1,4% 1615,0 1400,0

- 13%
1,4%

-11,6% 

 Fochteloδrveen  119 138,3 5,9 4,3% 0,4% 1341,2 1169,1 - 13% 0,4% -12,6% 
 Havelte-Oost  276 130,7 22,6 17,3% 1,5% 1520,5 1322,5 - 13% 1,5% -11,5% 
 Mantingerbos  114 213,6 55,1 25,8% 3,6% 1546,7 1326,7 - 14% 3,6% -10,4% 
 Mantingerzand  204 188,4 21,8 11,6% 1,5% 1445,0 1238,8 - 14% 1,5% -12,5% 
 Norgerholt  84 133,6 9,4 7,0% 0,6% 1570,0 1380,0 - 12% 0,6% -11,4% 
 Witterveld  83 92,7 9,6 10,4% 0,8% 1236,0 1070,0 - 13% 0,8% -12,2% 

GEMIDDELD 
  

141,8 
 

19,2 
 

13,7% 
 

1,3% 
 

1448,0 1259,6 - 13%  1,3% -11,7% 

      
 
*  bedrijven die binnen 5 km van meerdere natura 2000 gebieden zitten, worden in deze kolom dus meerdere keren meegenomen. Hetzelfde geldt voor de GM vergunningen. In totaal zijn er (zonder dubbelingen dus) in Drenthe binnen 5 
km van Natura 2000 gebieden 1544 bedrijven met vee. In heel Drenthe zijn er 2932 bedrijven met vee. Er zijn in heel Drenthe op dit moment 265 onherroepelijke GM vergunningen verleend. Dat betekent dat 9% van de bedrijven op dit 
moment een onherroepelijke GM vergunning hebben.   
** de effecten van stoppers en van de in het Beleidskader Stikstof 2.0 afgesproken maatregel om vergunde loze ruimte terug te halen, zijn hierin niet meegenomen. Hierdoor zal dit getal/percentage in werkelijkheid lager zijn     
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