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Conclusies op hoofdlijnen

Veel infraprojecten ondervinden belemmeringen door stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase
Momenteel is op bijna 80% van het totale oppervlak van Natura 2000-gebieden sprake van
overschrijding van de kritische depositiewaarde (kdw) voor stikstof. De nieuwe Stikstofwet
bevat doelen en maatregelen om de overschrijding op termijn sterk terug te dringen. Zolang de
kdw van stikstof in Natura 2000-gebieden echter worden overschreden, is vergunningverlening
voor infraprojecten alleen mogelijk als deze geen stikstofdepositie veroorzaken in deze
gebieden. Bij vergunningverlening gaat het om de stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase
omdat de effecten tijdens de bouwfase worden gecompenseerd door maatregelen in de
Stikstofwet. Voor projecten die tot extra gebruik van de infrastructuur leiden en daardoor tot
een toename van stikstofdepositie, moet een oplossing worden gevonden.
Wegverkeer van alle modaliteiten verreweg de grootste veroorzaker van extra stikstofdepositie
De meeste stikstofdepositie wordt veroorzaakt door het verkeer op wegen. Bij andere
modaliteiten is de totale stikstofdepositie veel beperkter (figuur 1). De stikstofdepositie door
snelwegen is vanwege de snelheid en de verkeersintensiteit veel hoger dan bij provinciale en
lokale wegen. Het zijn met name de snelwegen en enkele provinciale wegen die vlak langs een
Natura 2000-gebied liggen waarvan het extra verkeer tot relatief hoge stikstofdepositie leidt.

Figuur 1

Gemiddelde totale stikstofdepositie naar modaliteit, in mol per hectare per
jaar
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Bron: Aerius

Afstand speelt grote rol in de stikstofdepositie van infrastructuurprojecten
Voor individuele infrastructuurprojecten geldt dat de stikstofdepositie snel afneemt naarmate
de Natura 2000-gebieden verder af liggen (figuur 2). Het gaat hierbij niet om de afstand tot de
locatie van het infraproject, maar om de afstand tot die delen van het netwerk waar het project
extra verkeer veroorzaakt. Voorheen gold een afstandsgrens op vijf kilometer, waarboven de
effectberekeningen werden afgekapt. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State
(RvS) is deze onlangs verlegd naar 25 kilometer.1 Hierdoor moet nu ook rekening worden
gehouden met een relatief zeer beperkte stikstofdepositie op grotere afstand. De effecten van
het nu gaan toepassen van een grens van 25 kilometer in plaats van 5 kilometer heeft wel
vertraging veroorzaakt, maar inhoudelijk is de betekenis gering vanwege het snel teruglopen
van effecten op grotere afstand van de natuurgebieden. De toepassing van de nieuwe
afstandsgrens is overigens nog niet door de RvS bekrachtigd. Omdat het hanteren van een

1

Door deze aanpassing hebben infraprojecten vertraging opgelopen omdat het Aerius-model hierop moest worden
aangepast en nieuwe berekeningen op basis van het nieuwe model moeten worden uitgevoerd.
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afstandsgrens van 25 kilometer aansluit bij andere regelingen en deze ruimer is dan
afstandsgrenzen die in het buitenland worden gehanteerd, lijkt een bekrachtiging door de RvS
niet onwaarschijnlijk, maar dit zal nog moeten blijken.

Figuur 2

Depositie van ammoniak en stikstofoxiden op verschillende afstanden van de
bron

Bron: RIVM

Een derde van infrastructuurinvesteringen ondervindt belemmeringen door stikstof
Ongeveer twee derde van de infrastructuurinvesteringen veroorzaken geen extra gebruik of
liggen op een dusdanige afstand van de natuurgebieden dat zich hier geen problemen voordoen
als gevolg van stikstof. Ongeveer een derde deel van de gww-investeringen2 leidt wel tot extra
stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Opvallend is dat het leeuwendeel van deze
investeringen slechts een zeer beperkte stikstofdepositie veroorzaakt van 0,01 tot 0,5 mol per
hectare per jaar. Bijna 90% van de investeringen die problemen ondervinden door stikstof valt
in deze categorie, wat overeenkomt met 30% van de totale investeringen in de gww-sector. De
overige projecten die omvangrijkere deposities veroorzaken zijn ongeveer 10% van de
investeringen die door stikstof worden getroffen, wat neerkomt op 4% van de totale gwwinvesteringen. In figuur 3 is de onderverdeling van de totale infrastructuurinvesteringen naar
categorie weergegeven.

2
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Van de totale gww-productie is twee derde deel investeringen. Het resterende deel betreft onderhoud waarmee de
kwaliteit van de infrastructuur in stand wordt gehouden en geen extra stikstofdepositie tijdens het gebruik veroorzaakt.

Figuur 3

Aandeel gww-investeringen naar extra maximale stikstofdepositie in Natura
2000-gebieden
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Bron: EIB

De volgende centrale conclusies kunnen worden getrokken over de omvang en aard van de
stikstofproblemen in de infrasector.
•

•
•
•
•

Het grootste deel van de gww-productie kan doorgaan zonder nadere maatregelen. Dit
betreft twee-derde van de investeringen en vrijwel alle onderhoudsproductie die in beginsel
geen stikstofdepositie veroorzaakt.
30% van de investeringen kan alleen doorgaan als een oplossing wordt gevonden voor
projecten die een zeer beperkte stikstofdepositie veroorzaken.
4% van de investeringen kan alleen doorgaan als een oplossing wordt gevonden voor hoge
lokale stikstofdeposities.
De problemen zijn vrijwel volledig verbonden met het gebruik van de infrastructuur na
aanleg of renovatie en zijn slechts zeer beperkt verbonden met de aanlegfase zelf.
De problemen concentreren zich bij de wegen, maar doen zich in mindere mate ook voor bij
waterwegen en spoor.

Regionale stikstofbanken voor infraprojecten nodig om vergunningverlening los te trekken
Aangezien het leeuwendeel van de problemen slechts een zeer beperkte omvang aan stikstofdeposities kennen, kan de indruk ontstaan dat deze eenvoudig binnen de projecten op te lossen
zouden moeten zijn. Hier speelt echter het probleem dat het in de kern gaat om de extra
stikstofdeposities tijdens de gebruiksfase van de infrastructuur. Zo kan de bouwsector
bijvoorbeeld materieel inzetten tijdens de bouwfase die geen stikstof uitstoot, maar dit
vermindert de stikstofdeposities van het wegverkeer dat vervolgens gebruik maakt van de
infrastructuur niet. Dit probleem moet worden opgelost.
De beperkte stikstofruimte die nodig is om het leeuwendeel van de infrastructuurinvesteringen
in de komende jaren te laten doorgaan moet dan worden gevonden door maatregelen te treffen
die structureel stikstofruimte opleveren. De ruimte kan vervolgens worden aangewend voor
infrastructuurprojecten. Het slechte nieuws is dat hier niet kan worden teruggegrepen op de
maatregelen die al zijn voorzien in de Stikstofwet omdat deze nodig zijn om de algehele
reductiedoelstellingen te realiseren. Het goede nieuws is dat wat er extra nodig is zeer beperkt
is. In de verschillende provincies van ons land kan tot 2030 het leeuwendeel van de projecten met een maximale depositie van minder dan 0,5 mol per hectare per jaar - doorgaan als er 10
mol per hectare per jaar met ander beleid kan worden vrijgespeeld bovenop de maatregelen uit
de Stikstofwet. Dit is een bescheiden opgave in kwantitatieve zin en in de landbouwsector goed
te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door gerichte en vrijwillige uitkoop van piekbelasters onder
veehouderijen. Eerdere berekeningen van deze maatregel uit de stikstofwet laten zien dat een
dergelijke stikstofreductie een bedrag van € 400 miljoen zal vergen. Omdat de maatregel
bovenop die van de stikstofwet komt, zullen de marginale kosten waarschijnlijk hoger
uitvallen. Dit komt doordat enerzijds ruimhartiger zal moeten worden gecompenseerd en

9

anderzijds voor de Stikstofwet de meeste kosteneffectieve opkopen al zijn gedaan. Naar
verwachting gaat het om een bandbreedte van tussen de € 400 en € 600 miljoen, waarmee
ruimtelijk gezien 3.000 tot 4.000 hectares zijn gemoeid. Als de maatregel wordt gecombineerd
met woningbouw in de vrijkomende gebieden dan kunnen de grondopbrengsten hiervan voor
de bekostiging van de maatregel worden ingezet en zijn minder publieke middelen nodig.
Eventueel vrijvallende stikstofruimte van infraprojecten door verlegging van de
verkeersstromen kan als aanvullende stikstofruimte in de stikstofbanken worden ingebracht.
De belangrijkste uitdaging is dan niet zozeer het vinden van de beperkte extra stikstofruimte
door maatregelen maar het opzetten van het systeem om deze ruimte administratief effectief te
kunnen toewijzen aan concrete projecten zodat de vergunningverlening snel kan plaatsvinden.
Dit vereist een systeem, waarin ruimte vanuit maatregelen kan worden ingebracht en deze
vervolgens beschikbaar kan worden gesteld voor concrete infraprojecten. Men kan dit
aanduiden als een stikstofbank van waaruit kan worden toebedeeld zodra er ruimte is om te
verdelen. Het ligt in de rede dat de provincies de regie gaan voeren over deze regionale
stikstofbanken vanwege hun rol bij het toezicht op de ruimtelijke kwaliteit van de gebieden. Het
zijn dan provincies in overleg met gemeenten die bepalen welke maatregelen, zoals het
uitkopen van landbouwbedrijven, getroffen kunnen worden om stikstofruimte te ontwikkelen.
Er zijn ook al zekere initiatieven die hier momenteel lopen. De provincies zullen echter wel over
voldoende middelen moeten beschikken om de stikstofbank met maatregelen te kunnen vullen.
De grootste uitdaging voor het systeem is om het eenvoudig te houden en snel tot toewijzing te
kunnen komen. Door een integrale aanpak te willen hanteren en alle problemen voor alle
sectoren simultaan op te lossen verliest het systeem veel aan slagkracht. Specifieke regionale
stikstofbanken voor verschillende functies zoals de infrastructuur zijn het meest effectief. Dit
voorkomt ingewikkelde toewijzingsregels tussen sectoren. Door de ruimte in de stikstofbank te
richten op projecten met kleine extra stikstofdeposities kunnen heel veel projecten doorgaan.
Hiermee wordt voorkomen dat de toewijzing van de ruimte onnodig wordt opgebruikt door
enkele projecten met zeer hoge extra stikstof-deposities. Een specifieke stikstofbank voor de
infrastructuur en toewijzing op basis van een begrensde vraag - bijvoorbeeld minder dan 0,5
mol per hectare per jaar- en voor het overige op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’
is naar verwachting het meest slagvaardig.
Bij projecten met veel extra stikstofdepositie is maatwerk nodig
Bij ongeveer 4% van de infrastructuurinvesteringen is de maximale stikstofdepositie beduidend
hoger dan 0,5 mol per hectare per jaar. Hiervoor is maatwerk nodig om de extra stikstofdepositie in nabijgelegen Natura 2000-gebieden te compenseren. Dit kan door maatregelen
gericht op andere piekbelasters in de nabije omgeving van de getroffen Natura-gebieden. In de
gevallen dat het extra verkeer op een weg door of vlak langs een Natura 2000-gebied loopt, kan
de extra stikstofdepositie op enkele honderden meters afstand hoog zijn en ligt natuurcompensatie hier meer voor de hand. Op dit moment biedt een ADC-toets soms de
mogelijkheid om met gerichte aanvullende maatregelen de negatieve gevolgen voor stikstofgevoelige habitats te voorkomen. Er zijn enkele gebieden waarin het ondanks compenserende
maatregelen nog steeds moeilijk zal zijn om de snelwegprojecten die hier samenkomen te
kunnen realiseren. In die uitzonderlijke gevallen zal aan uitstel mogelijk niet zijn te ontkomen.
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1

Inleiding

De vergunningverlening voor bouwprojecten werd in de zomer van 2019 getroffen door een
uitspraak van de Raad van State waarin de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werd
verworpen en vanaf dat moment een projectspecifieke beoordeling nodig is, waarin extra
stikstofdepositie door het project gecompenseerd moet worden met daadwerkelijk genomen
maatregelen die de negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden compenseren.
In de nieuwe Stikstofwet, die per 1 juli in werking is getreden, zijn maatregelen opgenomen om
de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden tot onder de kritische depositiewaarde (kdw) op
termijn terug te brengen. Echter, zolang de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden boven de
kdw ligt, moet extra stikstofruimte worden gevonden om vergunningverlening mogelijk te
maken. Zowel tijdens de bouw als tijdens het gebruik van infrastructuur kan extra
stikstofdepositie optreden. De extra stikstofdepositie tijdens de bouw van de werken wordt in
de nieuwe Stikstofwet gecompenseerd door de inzet van stikstofarm bouwmaterieel. De extra
stikstofdepositie door extra gebruik van infrastructuur in Natura 2000-gebieden moet nog wel
worden gecompenseerd.
In dit onderzoek richten wij ons op de vraag welk deel van de infrastructuurinvesteringen naar
verwachting extra stikstofruimte nodig hebben en hoeveel stikstofruimte nodig is om deze
projecten te kunnen laten doorgaan. Het bepalen van de stikstofdepositie is sterk project- en
locatieafhankelijk en vraagt gedetailleerde berekeningen van de afzonderlijke projecten. Toch is
op basis van een aantal karakteristieken van infraprojecten een globaal beeld te schetsen van
de benodigde stikstofruimte om infrastructuurprojecten tot 2030 doorgang te kunnen laten
vinden. In deze notitie schetsen wij op basis van deze karakteristieken indicatief de ruimte die
nodig is om een belangrijk deel van de infrastructuurprojecten doorgang te bieden. Ook gaan
wij in op de inzet van separate regionale stikstofbanken voor infrastructuurprojecten om de
stikstofruimte aan individuele projecten te kunnen toewijzen.
De opzet van deze notitie is als volgt. Eerst beschrijven wij in hoofdstuk 2 de nieuwe Stikstofwet
die geleidelijk de stikstofdepositie onder de kritische waarden moet terugbrengen en het
initiatief van de boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties om de stikstofreductie te
versnellen en extra ontwikkelruimte voor onder andere de bouw te realiseren. In hoofdstuk 3
beschrijven wij de rol van stikstofdepositie bij de vergunningverlening van infrastructuurprojecten. Vervolgens verkennen wij in hoofdstuk 4 op basis van algemene karakteristieken en
kencijfers vanuit voorbeeldprojecten het aandeel van gww-investeringen dat extra stikstofruimte vergt en tegen problemen bij de vergunning aanloopt. In hoofdstuk 5 gaan wij in op
welke wijze stikstofruimte kan worden gegeven om voor een groot deel van de investeringen
vergunningverlening mogelijk te maken. Tot slot worden in hoofdstuk 6 ter referentie voor een
aantal voorbeeldprojecten de effecten voor de verkeersintensiteit op verschillende wegvakken
met de bijbehorende extra stikstofdepositie beschreven.
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2

Stikstofwet: natuurherstel en minder stikstofdepositie

In dit hoofdstuk gaan wij in op de problematiek rond te hoge stikstofdepositie in Natura 2000gebieden en hoe in de nieuwe stikstofwet, die per 1 juli van dit jaar in werking is getreden, de
stikstofdepositie de komende jaren wordt teruggebracht.
Probleem: te hoge stikstofdepositie in kwetsbare Natura 2000-gebieden
Van de 162 Natura 2000-gebieden in Nederland zijn er 129 gevoelig voor stikstof. In 2018 was op
ongeveer 78 procent van de hectaren met voor stikstof gevoelige natuur binnen Natura 2000gebieden sprake van overschrijding van de zogenoemde kritische depositiewaarde. Bij
overschrijding van de kritische depositiewaarde, bestaat er een risico dat de kwaliteit van
habitattypen wordt aangetast door stikstofdepositie. Door het overmatig neerslaan van stikstof
in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden verzuurt de bodem en vindt vermesting plaats,
waardoor de balans van voedingstoffen wordt ontwricht. Het gevolg is dat voor stikstof
gevoelige plantensoorten, dat zijn plantensoorten die gedijen op voedselarme gronden,
verdwijnen of in kwaliteit afnemen. Daaropvolgend vindt ook achteruitgang plaats van fauna,
zoals insecten en vogels, die direct of indirect van de betrokken plantensoorten afhankelijk is.
Ieder gebied kent eigen kritische depositiewaarden.
Stikstofwet moet stikstofuitstoot terugdringen en zorgen voor natuurherstel en -versterking
De Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) is per
1 juli dit jaar in werking getreden. Hiermee is invulling gegeven aan een structurele aanpak
voor herstel en versterking van de natuur en het terugdringen van de stikstofuitstoot. De wet
stelt als doel om in 2030 de helft van de hectares met voor stikstof gevoelige habitats in Natura
2000-gebieden onder de kritische depositiewaarden terug te brengen. In 2030 zal met deze wet
nog niet het einddoel bereikt zijn van een gunstige staat van instandhouding voor de betrokken
natuurwaarden op landelijk niveau. De structurele aanpak houdt dan ook niet op in 2030.
Gegeven de huidige omvang van de stikstofbelasting en de slechte staat van de voor stikstof
gevoelige habitats in de Natura 2000-gebieden zal de omgevingswaarde op termijn moeten
leiden tot een aanzienlijke vermindering van de stikstofbelasting.
Projectspecifieke beoordeling in plaats van programmatische beoordeling
De toepassing van de Programmatische Aanpak Stikstof voor het verlenen van vergunningen is
door een uitspraak door de Raad van State niet langer mogelijk, waardoor projecten nu projectspecifiek beoordeeld zullen moeten worden. Dit betekent dat toestemmingverlening voor
activiteiten waarvan een significant negatief effect op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied
niet op voorhand is uit te sluiten, uitsluitend mogelijk wordt gemaakt via mitigerende
maatregelen die de emissie reduceren, op basis van een ecologische beoordeling, via intern of
extern salderen op bedrijfsniveau of via het stikstofregistratiesysteem waardoor per saldo een
negatief effect is uit te sluiten, dan wel via natuurcompensatie bij projecten die een dwingende
reden van groot openbaar belang vertegenwoordigen en waarvoor geen reëel alternatief bestaat
(ADC-toets).
Kabinet stelt tot 2030 € 5 miljard beschikbaar voor bron- en natuurmaatregelen
Het terugdringen van de stikstofuitstoot vraagt om een groot aantal bronmaatregelen, waarvoor
het kabinet voor de periode tot aan 2030 ruim € 2 miljard beschikbaar stelt. Daarnaast is circa
€ 3 miljard gereserveerd voor herstel en versterking van de natuur.
Partiële vrijstelling Natura 2000-vergunningplicht voor activiteiten van de bouwsector
Voor de bouw geldt een partiële vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht voor
bouwactiviteiten. Gezien het maatschappelijk en economisch belang van de bouwactiviteiten
en het geringe aandeel van de bouw in de totale stikstofuitstoot is gekozen voor een vrijstelling
voor tijdelijke emissies van bouwactiviteiten in combinatie met een structureel pakket aan
bron- en natuurmaatregelen. De Wet natuurbescherming bepaalt dat de tijdelijke gevolgen van
de door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten beschouwing
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worden gelaten bij de natuurvergunning. De vrijstelling is om twee redenen partieel. In de
eerste plaats geldt zij alleen voor de bouwfase en niet voor de gebruiksfase van het project. In
de tweede plaats geldt zij alleen voor de gevolgen van stikstofdepositie. Er wordt tot en met
2030 jaarlijks € 100 miljoen gereserveerd voor bronmaatregelen om de partiële vrijstelling voor
de bouwsector mogelijk te maken.
Voor streefdoel 2030 moet jaarlijkse stikstofdepositie met 255 mol per ha afnemen
Op basis van doorrekeningen van het PBL en het RIVM is, om het streefdoel voor 2030 te
behalen, een binnenlandse stikstofdepositiereductie nodig van gemiddeld 255 mol per hectare,
gegeven de huidige verwachte ontwikkelingen in depositiereductie vanuit het buitenland
(figuur 2.1).

Figuur 2.1

Reductie stikstofdepositie volgens Stikstofwet in 2030, in mol N per hectare
per jaar
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Bron: Stikstofwet

De doorrekeningen laten zien dat indicatief een reductie van 120 mol per hectare in 2030
gerealiseerd wordt door staand en voorgenomen beleid, het zogeheten autonome pad. De
verwachte autonome afname van de jaarlijkse depositie in 2030 ten opzichte van 2018 is per
sector als volgt berekend:
• 10% voor de landbouw (naar circa 654 mol per hectare per jaar in 2030)
• 25% voor mobiliteit en verkeer (naar 127 mol per hectare per jaar in 2030)
• 19% voor industrie en energie (naar 22 mol per hectare per jaar in 2030)
• 31% voor handel en bouw (naar 5 mol per hectare per jaar in 2030)
De afname bij consumenten is gering. Beleid volgend uit het Klimaatakkoord leidt tot een
stikstofdepositiereductie van 25 mol per hectare in 2030. Voor de resterende opgave reserveert
het kabinet ruim € 2 miljard tot aan 2030 om de benodigde reductie van 110 mol per hectare per
jaar te bewerkstellingen. Voor deze opgave zullen de maatregelen in de landbouwsector naar
verwachting 96 tot 167 mol per hectare leveren in 2030, maatregelen in de sector mobiliteit
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(inclusief bouw) 7 mol per hectare en de industrie en energiesector 0 tot 5 mol per hectare in
2030.3

Figuur 2.2

Reductie stikstofdepositie in 2030, inclusief autonome ontwikkeling en daling
buitenland (linker figuur) en inclusief maatregelpakket en Klimaatakkoord
(rechter figuur), in mol N per hectare

Bron: RIVM

Sterke afname van stikstofdepositie rond de Veluwe maar nog niet voldoende
In figuur 2.2 wordt de reductie van stikstofdepositie in 2030 weergegeven. Hieruit blijkt dat
relatief veel stikstofreductie wordt behaald rond de Veluwe en in kleinere Natura 2000-gebieden
in het oosten en het zuiden van het land. In een deel van deze gebieden zal ook na het
maatregelpakket nog een overschrijding bestaan van de kritische depositiewaarden (figuur 2.3).
In 2030 kent een groot deel van de gebieden geen overschrijding meer, maar in grote delen van
de Veluwe is nog steeds sprake van overschrijding. Bij een aantal kleine gebieden onder Breda,
op de grens tussen Limburg en Brabant en in het oosten van het land blijft nog steeds sprake
van een relatief grote overschrijding van de kritische depositiewaarden en is hier ook in 2030
nog extra stikstofruimte nodig om vergunningen te kunnen verlenen aan projecten die tijdens
de gebruiksfase tot extra stikstofdepositie in deze gebieden leiden. Na 2030 zullen de
beleidsdoelen rond stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden naar verwachting worden
aangescherpt.4 Tegelijkertijd zorgen ontwikkelingen rond de elektrificatie van het wagenpark
voor verdere reductie van de stikstofemissies, hetgeen ruimte kan bieden voor toekomstige
infrastructuurprojecten.

3

Gerichte opkoop piekbelasters rondom Natura 2000-gebieden, Landelijke beëindigingsregeling, Verlagen ruw eiwitgehalte
veevoer, Vergroten aantal uren weidegang, Verdunnen mest, Stalmaatregelen, Tweede verhoging subsidieregeling
sanering varkenshouderijen (Srv), Omschakelfonds, Mestverwerking, Maatwerkaanpak Piekbelasters industrie,
Verkenning aanpassing bestaande Best Beschikbare Technologie (BBT) aanpak, Retrofit binnenvaart-katalysatoren,
Stimuleren elektrisch taxiën, Gerichte handhaving defecte en gemanipuleerde AdBlue-systemen vrachtwagens,
Walstroom zeevaart, Innovatieregeling verduurzaming mobiele werktuigen bouwsector, Invulling programmadeel
natuurverbetering 2020 2030.

4

Planbureau voor de Leefomgeving (2021), ‘Naar een uitweg uit de stikstofcrisis’.
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Figuur 2.3

KDW overschrijding in 2030, inclusief autonome ontwikkeling en daling
buitenland (linker figuur) en inclusief maatregelpakket en Klimaatakkoord
(rechter figuur), in mol N per hectare

Bron: RIVM

Het vergt nog jaren voordat de stikstofdepositie door de maatregelen uit de Stikstofwet naar het
gewenste niveau wordt teruggebracht. Voorlopig blijft het voor veel Natura 2000-gebieden nodig
om bij de vergunningverlening van projecten de negatieve effecten van de extra stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase te compenseren.
Breed maatschappelijk initiatief voor versnelling stikstofreductie en extra ontwikkelruimte
Op 25 mei 2021 kwamen Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, LTO Nederland, VNO-NCW,
MKB Nederland en Bouwend Nederland met een gezamenlijk plan om stikstofreductie en
tegelijkertijd ontwikkelruimte te realiseren. Dit zogeheten Versnellingsakkoord biedt een
pakket aan maatregelen die de stikstofuitstoot reduceert ten opzichte van de huidige
Stikstofwet. Het pakket moet in 2030 een aanvullende reductie opleveren van (minimaal) 177
mol per hectare. Het voorstel is om hiervan 60 mol beschikbaar te stellen voor nieuwe
activiteiten, verdeeld in drie gelijke delen over de landbouw, de industrie en de bouw. De
overige 117 mol is bedoeld voor natuurherstel (figuur 2.4). Samen met de stikstofreductie door
de nieuwe Stikstofwet zorgt dit voor een totale stikstofreductie in 2030 van ruim 430 mol per
hectare per jaar. Voor dit pakket is € 1,7 miljard per jaar nodig, oftewel € 15,3 miljard tot 2030.
Naast financiële inzet vergt dit ook goede juridische onderbouwing en dit aspect moet nog
worden uitgewerkt. De organisaties vragen de politiek om samenwerking om de aanpak verder
uit te werken.5

5

Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, VNO-NCW en MKB Nederland, mei 2021. Een
Duurzaam Evenwicht, versnellingsakkoord stikstofemissiereductie 2021-2030.

16

Figuur 2.4

Extra reductie stikstofdepositie door Versnellingsakkoord in 2030, in mol N/ha
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Bron: Versnellingsakkoord

Gebiedsgerichte aanpak centraal
Het voorstel voorziet een belangrijke rol voor de gebiedsgerichte aanpak zodat relevante spelers
per regio, zoals boeren en natuurbeheerders, samen met de provincie aan oplossingen werken
en zo zelf kiezen welke stappen het beste passen in hun situatie om de wettelijk vastgelegde
reductiedoelen te halen. Het pakket aan maatregelen betreft bijvoorbeeld emissieloze
mobiliteit, verduurzaming van de industrie, bouw- en energiesector en verschillende
maatregelen voor de agrarische sector. Dit voorstel voorziet ook dat piekbelasters verdwijnen
door inzet van innovatie, vrijwillige verplaatsing of een vrijwillige stoppersregeling. Het voorstel
voorziet verder dat de gerealiseerde reducties en ontwikkelruimtes worden vastgelegd in een
nationaal en publiek stikstofregistratiesysteem om te zorgen dat doelstellingen worden behaald
en de ruimte voor economische ontwikkelingen is ‘gedekt’. Ook voorziet het voorstel van een
nationale, publieke stikstofbank die de ontwikkelruimte uitgeeft aan projecten. Daarnaast
wordt er meer geïnvesteerd in meten, onderzoek en monitoring. Monitoring en evaluatie moet
ervoor zorgen dat tijdig extra reductie wordt gerealiseerd als doelstellingen dreigen niet te
worden behaald. Ten slotte voorziet het voorstel ook in een drempelwaarde zoals voor lage
permanente deposities tijdens de gebruiksfase.
Het PBL heeft een reflectie op het Versnellingsakkoord gegeven.6 Het PBL beoordeelt het
gebiedsgerichte plan langs verschillende sporen als kansrijk en ziet de betrokkenheid van de
organisaties als voordeel om het draagvlak voor de maatregelen te versterken. Het zijn met
name de hoge investeringen waardoor de stikstofreductie sterk uitpakt. Het PBL concludeert dat
het nagestreefde tempo van de emissiereductie en de landinrichtingsopgave zeer hoog ligt en
zet daarom belangrijke vraagtekens bij de haalbaarheid van de plannen binnen één decennium.

6

Planbureau voor de Leefomgeving, ‘Reflectie op een duurzaam evenwicht: het Versnellingsakkoord
stikstofemissiereductie 2021 – 2030’, Den Haag, mei 2021.
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3

Rol stikstofdepositie bij vergunningverlening infrastructuur

Zolang de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden boven de kritische depositiewaarde ligt,
mag bij vergunningverlening van het project eventuele extra stikstofdepositie niet tot
verslechtering van de habitats in deze gebieden leiden. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan
op de stikstofberekeningen die moeten worden uitgevoerd om hierop te toetsen.
Stikstofdepositie in iedere hexagoon van belang voor vergunningverlening
Voor de vergunningverlening is de stikstofdepositie van het extra verkeer in ieder afzonderlijke
hexagoon (zeskanten met een oppervlakte van een hectare) van een Natura 2000-gebied
relevant. In geen van de hexagonen mag het project tot verslechtering leiden. Per hexagoon
wordt geanalyseerd welke effecten er zijn van projecten en welke effecten mitigerende
maatregelen hebben. Saldering met stikstofdepositiereducties in andere hexagonen in hetzelfde
of in een ander gebied is niet toegestaan. Ook als hiermee de gemiddelde stikstofdepositie in
een Natura 2000-gebied volledig gecompenseerd is, is vergunningverlening niet mogelijk als in
een bepaald hexagoon de stikstofdepositie toch toeneemt.
Verkeersintensiteiten en afstand tot Natura 2000-gebied bepalend voor extra stikstofdepositie
Door de partiële vrijstelling van bouwactiviteiten in de nieuwe Stikstofwet is alleen de extra
stikstofdepositie na realisatie van de bouwwerken van belang voor de vergunningverlening. De
extra stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase wordt bepaald door extra gebruik van de
infrastructuur door het project en de afstand van dit project tot een nabijgelegen Natura 2000gebied. Hoe intensiever de verkeerstroom hoe groter de stikstofdepositie. Het gaat echter niet
alleen om de verkeersintensiteiten op het wegtracé van het project zelf, maar ook om de
netwerkeffecten die door het project ontstaan. Wanneer het project bijvoorbeeld een verbreding
van het wegtracé betreft, kan dit een toename van verkeersintensiteiten veroorzaken op wegen
die aansluiten op het tracé en een afname van verkeersintensiteiten veroorzaken op het
onderliggende wegennet of alternatieve snelwegroutes. Ook de effecten op stikstofdepositie van
deze netwerkeffecten moeten berekend worden voor een vergunning. Ten slotte spelen ook
factoren als het type verkeer (vrachtverkeer of personenvervoer), de snelheid en de
doorstroming een rol bij de emissie van verkeer. Omgevingsfactoren zoals een bosrijke
omgeving of de windrichting spelen eveneens een rol bij de depositie.
Netwerkeffecten belangrijk voor de verkeerstromen op snelwegen
Voor het bepalen van het effect van een infrastructuurproject op de verkeersstromen van het
netwerk wordt gebruik gemaakt van verkeersmodellen. Voor lokale infrastructuurprojecten zijn
dit regionale verkeersmodellen. Voor hoofdsnelwegen en grotere provinciale wegen wordt vaak
gebruik gemaakt van landelijke verkeersmodellen om alle veranderingen in de verkeerstromen
kwantitatief te kunnen bepalen. Hierbij gaat het om de verschillen die door het project worden
veroorzaakt ten opzichte van een autonoom pad. De effecten bestaan naast extra uitgelokt
verkeer vooral uit verschuiving van verkeersstromen. Door netwerkeffecten kunnen projecten
bij snelwegenverbeteringen zelfs op grote afstand van de infrastructuurprojecten tot
veranderingen in verkeerstromen leiden.
Bepalen van de stikstofdepositie door middel van Aerius
Voor het bepalen van de effecten van veranderingen in verkeersstromen op de stikstofdepositie
in de verschillende hexagonen van Natura 2000-gebieden wordt het Aerius-model gehanteerd.
De uitkomsten van de verkeersmodellen dienen als input voor het Aerius model. Voorheen gold
een afkapgrens op vijf kilometer. De stikstofdepositie op een grotere afstand van het
infrastructuurnetwerk werd in de berekeningen niet meegenomen. Naar aanleiding van een
uitspraak van de Raad van State is deze onlangs verlegd naar 25 kilometer (zie kader).7

7

Door deze aanpassing hebben infraprojecten vertraging opgelopen omdat het Aerius –model hierop aangepast moest
worden en nieuwe berekeningen op basis van het nieuwe model moeten worden uitgevoerd.
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Afkap op vijf kilometer afstand
Op 20 januari 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de stikstofberekeningen
bij het Tracébesluit van het project A15/A12 Ressen-Oudbroeken. Voor de infrastructurele
wegenprojecten worden verkeersmodellen gebruikt om de gevolgen van veranderingen in
verkeersbewegingen op de stikstofdepositie in kaart te brengen. De effecten van projecten
worden gerapporteerd in verkeer- en natuurrapportages. Voor de effecten van wegverkeer
wordt het SRM2-model gebruikt dat tot dan toe met een afstandsgrens van vijf kilometer
rekent. Buiten deze afstand zijn volgens de minister van Infrastructuur en Waterstaat
deposities niet meer betekenisvol te herleiden tot een individueel project. Deze
afstandsgrens stond echter onder druk door de recente uitspraak van de Raad van State.8
Een groot deel van de stikstof valt neer buiten de vijf kilometer afstand. Stikstofemissies
kunnen zich tot honderden kilometers verder verspreiden voordat ze neerslaan. Op 20 km
van de bron is grofweg slechts 30% van de uitgestoten ammoniak neergeslagen. Voor
stikstofoxiden is dit zo’n 10%.9 Bij de beoordeling van projecten moet echter worden
gekeken naar de depositie per hexagoon. De depositie per hexagoon neemt snel af
naarmate de afstand groter wordt. Het oppervlak waarop de stikstofemissie neervalt, neemt
logaritmisch toe waardoor de depositie per hexagoon buiten vijf kilometer van de bron een
fractie is van de depositie op korte afstand. Dit wordt weergegeven in onderstaande figuur.10

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moest met een betere motivatie komen
anders zou de Raad het Tracébesluit vernietigen. Het kabinet heeft echter besloten om
voortaan een afkapgrens van 25 kilometer te hanteren. 11 Dit heeft ook gevolgen voor andere
infrastructuurprojecten. Het vergt tijd om de rekenmethodiek en nieuwe berekeningen te
maken. De langere afkapgrens heeft naar verwachting geen grote gevolgen omdat de extra
stikstofdepositie door een individueel infrastructuurproject in hexagonen buiten het vijf
kilometergebied beduidend lager is en ook snel afneemt.
Hierdoor moet nu ook rekening worden gehouden met een relatief zeer beperkte
stikstofdepositie op grotere afstand van die delen van het netwerk waar het infraproject extra
verkeer oplevert. De toepassing van de nieuwe afkapgrens is nog niet door de Raad van State in
een uitspraak getoetst. Omdat het hanteren van een afkapgrens van 25 kilometer aansluit bij

8

Raad van State, 20 januari 2021. Uitspraak 201702813/1/R3.

9

Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof, 15 juni 2020. Meer meten, robuuster rekenen.
https://www.rivm.nl/stikstof/vragen-en-antwoorden-over-stikstof-en-ammoniak#hoe-ver-komen-ammoniak-enstikstofoxiden-van-een-bron-362981-more

10

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 9 juli 2021. ‘Vervolgacties naar aanleiding van het eindrapport van
het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof.’
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andere regelingen en deze ruimer is dan afkapgrenzen die in het buitenland worden
gehanteerd,12 zal dit naar verwachting niet opnieuw tot problemen leiden.
Mogelijkheden tot vergunningverlening als project tot meer stikstofdepositie leidt
Als een project tijdens de gebruiksfase tot extra stikstofdepositie in een stikstofgevoelig Natura
2000-gebied leidt, dan zijn er verschillende mogelijkheden om dit te mitigeren. In de eerste
plaats kan dit door ter plekke maatregelen te nemen die de stikstofdepositie beperkt. Dit kan
door het plaatsen van schermen of bomen om de verspreiding van de stikstof te beperken of
door ondertunneling of overkapping van de infrastructuur. Dit laatste is vrij kostbaar. Per
situatie moet gekeken worden naar de haalbaarheid en effectiviteit van deze maatregelen. Ten
tweede is het mogelijk de uitstoot intern of extern te salderen met maatregelen die de
stikstofdepositie in een Natura 2000-gebied verminderen. Bij intern salderen gaat het om
maatregelen die binnen het project worden genomen. Bij extern salderen gaat het om
maatregelen die door anderen zijn genomen. De reductie van de stikstofdepositie wordt dan per
hexagoon in een regionaal registratiesysteem opgenomen, waar een afslag van 30% wordt
gehanteerd. Deze ruimte kan worden gebruikt om extern mee te salderen en hiermee
vergunningverlening mogelijk te maken. Ten slotte kunnen in sommige gevallen aanvullende
natuurherstel- of compensatiemaatregelen genomen worden in het getroffen Natura 2000gebied. Vaak worden herstelmaatregelen al genomen en is intensivering ervan nog maar
beperkt mogelijk. Voor infrastructuurprojecten die ondanks mitigerende maatregelen nog
steeds tot een significant negatief effect op een Natura 2000-gebied leiden, kan een ADC-toets
nog oplossing bieden. Als er geen alternatieven zijn en sprake is van dwingende redenen van
groot maatschappelijk belang, kan met de nodige compenserende natuurmaatregelen om de
algehele samenhang van het gebied te waarborgen alsnog een vergunning worden verleend.
Aggregatie van hexagonen naar habitattypen
Het adviescollege Stikstofproblematiek heeft vorig jaar aanbevolen om bij het berekenen
van de depositie ruimtelijk te aggregeren in clusters, door binnen een Natura 2000-gebied
het gemiddelde te nemen van de rekenresultaten van alle hexagonen van een habitattype
in dat gebied, in plaats van een rekenresultaat per hexagoon. Door de Taakgroep
Ecologische Onderbouwing is, met ondersteuning van het RIVM, beoordeeld hoe deze
aanbeveling zou uitvallen. In de Kamerbrief van 9 juli is aangegeven dat deze aggregatie
niet zinvol wordt gevonden. Door aggregatie kunnen namelijk veroorzaakte verschillen op
korte afstand niet goed meer in beeld worden gebracht. Ook het in beperktere mate
clusteren van hexagonen lijkt volgens de Kamerbrief dit probleem niet op te lossen.
Regionale stikstofregistratiesystemen
Om vrijvallende stikstofruimte aan projecten te kunnen toewijzen, moet de stikstofdepositie
van zowel het infraproject als de van de bronmaatregelen op hexagoonniveau worden
bijgehouden. Er wordt gewerkt aan een regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS). Dit systeem
is bedoeld om stikstofruimte te registreren en in te zetten op regionaal niveau. Wanneer
bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van extern salderen en niet de volledige ruimte direct
wordt benut, kan de resterende ruimte worden opgenomen in het stikstofregistratiesysteem.
Daarnaast is het de bedoeling dat ook de ruimte van bijvoorbeeld de generieke
snelheidsverlaging maatregel in dit systeem wordt gezet. Bij alle maatregelen waar ruimte
vrijkomt, wordt wel eerst 30% van de stikstofruimte ingezet ten goede van de natuur. De
overige 70% kan vervolgens lokaal worden ingezet door het bevoegd gezag (provincie).

12

TNO, ‘Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen (fase 1), 6 juli 2021.
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Gww-investeringen met extra benodigde stikstofruimte

In een groot deel van de Natura 2000-gebieden ligt de stikstofdepositie voorlopig nog boven de
kritische depositiewaarde (kdw). Voor deze gebieden is voor de vergunningverlening
noodzakelijk dat wordt aangetoond dat eventuele nadelige gevolgen van de extra stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase van een project worden gecompenseerd door verkregen
stikstofruimte door (bron)maatregelen of door natuurherstel en -compensatie. In dit hoofdstuk
wordt het aandeel van de gww-investeringen verkent dat door extra verkeer mogelijk tot extra
stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden kan leiden en daarmee mogelijk op problemen bij de
vergunningverlening kan stuiten.
4.1

Belang van verschillende modaliteiten in de stikstofdepositie

De stikstofdepositie verschilt in Nederland sterk tussen de verschillende modaliteiten (tabel
4.1). De helft van de stikstofdepositie door het verkeer wordt in Nederland veroorzaakt door het
verkeer op snelwegen. De bijdrage van het totale wegverkeer, inclusief die op provinciale en
lokale wegen, bedraagt vier vijfde deel van de totale stikstofdepositie van alle modaliteiten. De
bijdrage van de andere modaliteiten is relatief beperkt.

Tabel 4.1

Totale stikstofdepositie naar modaliteit, in mol per hectare per jaar

Wegen
Snelwegen
Provinciale wegen
Lokale wegen
Spoor
Binnenvaart
Vaarwegen
Overig

Gemiddeld

Minimum

Maximum

60
28
16

5
3
2

1.769
858
210

2

0

13

1
22

0
4

47
111

Bron: Aerius

Verder valt ook de grote spreiding tussen de minimale en maximale stikstofdepositie op. In
bepaalde hexagonen van de Natura 2000-gebieden is de stikstofdepositie van al het verkeer
beperkt tot een enkele mol, terwijl in andere hexagonen een veel grotere stikstofdepositie
gemeten wordt. Ook hier valt op dat de hoogste stikstofdepositie wordt veroorzaakt door het
wegverkeer, met name op snelwegen. Hierbij speelt naast de intensiteit van het verkeer ook de
ligging van de infrastructuur ten opzichte van het natuurgebied een grote rol. Op korte afstand
van de infrastructuur is de stikstofdepositie hoog en neemt hierna bij grotere afstanden snel af.
Van de 140.000 kilometer aan wegen is slechts 2.500 kilometer autosnelweg. De verkeersintensiteit op snelwegen ligt veel hoger dan op de andere wegen. Verbeteringen van
infrastructuur zorgen hier voor grote verandering in verkeersstromen en daarmee tot grote
effecten op de stikstofdepositie van Natura 2000-gebieden. Bij lokale wegen zijn de effecten op
de verkeerstromen vooral lokaal en minder verstrekkend als bij snelwegen.
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4.2

Verkenning van de infraprojecten die tot meer stikstofdepositie leiden

Uitgangspunt voor de verkenning vormt de onderverdeling van de gww-investeringen naar type
werken en type opdrachtgever (tabel 4.2). In de afgelopen vijf jaar bedroeg het totale bouwvolume van infrastructuurprojecten gemiddeld € 17,7 miljard (prijspeil 2020). Hiervan bestond
twee derde deel uit investeringen en een derde deel uit onderhoud. Het onderhoud voorkomt
alleen dat de kwaliteit door veroudering en slijtage terugvalt. Dit levert in principe geen extra
verkeer op en leidt daarmee niet tot extra stikstofdepositie. Bij investeringen kan dit wel het
geval zijn.

Tabel 4.2

Wegen
Vaarwegen
Spoor
Overig
Totaal

Onderverdeling gww-investeringen naar type werken en type opdrachtgever,
aandelen in totale investeringen in %
Rijk

Provincie

Gemeenten

Overig

Totaal

7
3
1

6
1
-

10
2
17

3
8
9
33

26
14
9
51

11

7

29

53

100

Bron: EIB

De helft van de investeringen zijn in opdracht van andere opdrachtgevers dan het Rijk,
provincies en gemeenten. Deze opdrachtgevers zijn onder ander ProRail of andere netwerkbedrijven, zee- en luchthavens en industrie. Ruim een kwart van de gww-investeringen bestaat
uit wegen.
Op basis van bovenstaande samenstelling van de gww-investeringen kan een inschatting
worden gemaakt welke deel van deze investeringen door gebruik tot extra stikstofdepositie kan
leiden. Binnen dit deel van de gww-investeringen wordt nader onderscheid gemaakt in
projecten die naar verwachting maximaal 0,5 mol per hectare per jaar in een Natura 2000gebied aan stikstofdepositie veroorzaken en projecten die een hogere maximale stikstofdepositie veroorzaken. In totaal onderscheiden wij drie categorieën investeringen.
Categorie 1: Aandeel gww-investeringen die niet tot extra stikstofdepositie leiden
Deze categorie bevat het type gww-investeringen dat naar verwachting die niet tot extra
stikstofdepositie tijdens de gebruiksfase leidt. Dit zijn ten eerste projecten die gepaard gaan
met waterveiligheid en waterberging, die alleen tijdens de bouwfase tot extra stikstofdepositie
leiden. De categorie overige investeringen door gemeenten bestaat voor een belangrijk deel uit
straatwerken, riolering en grondwerken, activiteiten die ook niet tot extra stikstofdepositie
tijdens het gebruik leiden. Verder bestaat een belangrijk deel van het werk van de overige
opdrachtgevers uit ondergrondse netwerken die ook niet tot stikstofdepositie leiden. In totaal
gaat het hier naar schatting om een twee derde deel van de gww-investeringen (tabel 4.3). Dit
betekent dat een derde deel van de gww-investeringen wel op problemen bij vergunningverlening kan stuiten als geen extra stikstofruimte wordt geboden.
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Tabel 4.3

Indeling gww-investeringen naar drie categorieën, aandelen in de totale gwwinvesteringen in %

Investeringen in wegen
Rijk
Provincie
Gemeenten
Overige opdrachtgevers

Categorie
Cat egorie 1

Categorie
Categorie 2

Categorie
Categorie 3

1
1
9
2

3
4
1,5
1

3
1

1

Investeringen in waterwegen
Rijk
Provincie
Gemeenten
Overige opdrachtgevers

1½
3½

1
1
1
4½

Investeringen in spoor
Overige opdrachtgevers

7½

1½

Overige investeringen
Rijk
Gemeenten
Overige opdrachtgevers

1
16
22½

7

66

30

Totaal

4

Bron: EIB

Categorie 2: Aandeel gww-investeringen die tot beperkte extra stikstofdepositie leiden
In deze tweede categorie vallen de projecten die tijdens de gebruiksfase tot maximaal 0,5 mol
per hectare per jaar aan extra stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden veroorzaken. Het gaat
hierbij om vernieuwing of vervanging van bestaande infrastructuur die wel een effect hebben
op de verkeersstromen, maar waarvan het effect op de stikstofdepositie in de Natura 2000gebieden beperkt is vanwege de lage verkeersintensiteit of vanwege de lokale aard van de
infrastructuur. Het gaat hierbij onder andere om gemeentelijke infrastructuur waarvan de
projecten tot verschuivingen in verkeerstromen in een beperkt gebied leiden. Hetzelfde geldt
ook voor provinciale wegen op enige afstand van de Natura 2000-gebieden. Op meer dan
honderd meter afstand van kwetsbare Natura 2000-gebieden is de maximale extra
stikstofdepositie vaak onder de 0,1 mol/ha/jaar. In hoofdstuk 6 worden hiervan voorbeelden
gegeven. Bij verbetering van geëlektrificeerde spoorlijnen kan alleen extra gebruik door
dieseltreinen tot extra stikstofuitstoot leiden, maar de inzet van deze treinen is op deze tracés
beperkt en heeft een gering effect op de extra stikstofuitstoot. Alleen bij specifieke
goederentreintrajecten in de nabijheid van Natura 2000-gebieden kunnen de effecten door extra
gebruik van dieseltreinen groter zijn. Verdieping of verbreding van vaarwegen heeft naar
verwachting ook gering effect op de stikstofdepositie. Deze projecten maken het mogelijk om
met grotere schepen te gaan varen. Grotere schepen verbruiken weliswaar meer brandstof,
maar per vervoerd gewicht is het brandstofverbruik en daarmee de stikstofuitstoot beduidend
minder. Bovendien zijn grotere schepen vanwege de schaalvergroting in de binnenvaart vaak
jonger dan kleinere schepen en uitgerust met modernere en minder stikstofuitstotende
motoren.13 Bij de aanleg van ligplaatsen speelt de locatie een belangrijke rol. Buiten de Natura
2000-gebieden is de extra depositie beperkt, maar bij locaties in of aan de rand van Natura 2000-

Wilde, H. de & A. Eijk (2020), TNO Kennisinbreng voor Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019, NRMM, binnenvaart en
zeevaart, TNO 2019 P12134, Den Haag.
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gebieden kunnen de effecten groter zijn en zijn aanvullende maatregelen nodig om deze
effecten te mitigeren en/of te compenseren.14 In totaal gaat het om 30% van de gwwinvesteringen, die een beperkte extra stikstofdepositie veroorzaken.
Categorie 3: grote wegenprojecten met lokaal zeer hoge stikstofdepositie
Tot slot is er een categorie gww-investeringen die lokaal maximaal tot meer dan 0,5 mol per
hectare per jaar aan extra stikstofdepositie leiden. Het gaat om snelwegen en in specifieke
gevallen ook om provinciale wegen die vanwege de hoge verkeersintensiteit en grote
netwerkeffecten in bepaalde gebieden tot hoge extra stikstofdepositie leiden. De
stikstofdepositie is vooral hoog in de eerste hexagonen langs deze wegen. In hoofdstuk 6
worden hiervan voorbeelden gegeven bij concrete wegenprojecten. Niet alle snelwegprojecten
leiden tot een hoge extra stikstofdepositie Een voorbeeld van hiervan is de A4 Haaglanden N14.15 Het aandeel van de (wegen)projecten binnen de gww-investeringen, dat tot extra
stikstofdepositie van meer dan 0,5 mol per hectare per jaar in een Natura 2000-gebied leidt, is
naar schatting 4%.
Voorbeelden van projecten met een hoge stikstofdepositie op een beperkt aantal hexagonen
zijn het project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken en het project Ring Utrecht. De maximale extra
depositie door het eerste project is geschat op 18,66 mol/ha/jaar en voor het tweede project op
10,47 mol/ha/jaar.16 Eventuele stikstofruimte die in deze gebieden beschikbaar wordt gesteld,
wordt al gauw geheel opgeslokt door de stikstofdepositie op een beperkt aantal hexagonen.
Voor deze hexagonen zullen aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen kunnen
bijvoorbeeld worden gezocht in extern salderen of compensatie van de getroffen habitattypen.
Andere voorbeelden van grote wegenprojecten die dichtbij Natura 2000-gebieden plaatsvinden,
zijn bijvoorbeeld de Innova58 en de ViA15 (zie kader). Ook kunnen door netwerkeffecten
projecten ook elders tot meer stikstofdepositie leiden. Een projectvoorbeeld die dit illustreert is
de Ring Utrecht. Dit project veroorzaakt een toename van verkeer op het tracé van de A1 dat
door de Veluwe loopt. Ondanks de relatief grote afstand van het project zelf tot de Veluwe, gaat
het project gepaard met hogere deposities vlak langs de A1. Ook deze deposities moeten
gecompenseerd worden.
De hoge deposities van deze projecten zijn soms zeer lokaal. Op enkele honderden meters is de
extra depositie vaak al onder 1 mol/ha/jaar.17 Bij de Ring Utrecht zijn de negatieve effecten
bijvoorbeeld maximaal 10,47 mol N/ha/jaar. Echter is deze depositie alleen zo hoog op enkele
meters van de A1. Hierbuiten ligt de toename op de Veluwe door dit project overwegend tussen
de 0,01 en 1,00 mol N/ha/jaar. In overige gebieden van de Veluwe neemt de stikstofdepositie
juist af.18 Projecten mogen echter op geen enkele hexagoon tot verslechtering leiden en moet
iedere extra stikstofdepositie in alle hexagonen gecompenseerd worden.
Voor zeven snelwegprojecten uit het MIRT is al ruimte gereserveerd van de snelheidsverlaging
overdag naar 100 kilometer per uur op een aantal snelwegen. De ruimte die uit deze maatregel
vrij kwam bleek na inzet voor woningbouw niet voldoende te zijn voor alle projecten.19 Voor
deze projecten, en andere grote wegenprojecten, moeten aanvullende maatregelen gezocht
worden. Zo worden bij de Ring Utrecht compenserende maatregelen voorzien om overgebleven
negatieve effecten te compenseren. Ook voor overige snelwegprojecten die een relatief grote
toename van verkeersintensiteiten op het tracé of in het netwerk veroorzaken, waarbij deze
14

Op basis van milieueffectrapportages voor de aanleg van ligplaatsen bij Lobith, Merwedes en IJssel.
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Flow4, maart 2020. A4 Haaglanden – N14, Passende beoordeling stikstofdepositie t.b.v. OTB.
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Zie hoofdstuk 6.

Wij hebben voor een aantal snelwegen en provinciale wegen de verkeers- en stikstofeffecten geanalyseerd. Uit deze
analyse kwam naar voren dat de verkeersintensiteit van snelwegen groter is dan op N-wegen en dat de netwerkeffecten
ook een grotere rol spelen. De grootste effecten op de maximale stikstofdepositie waren vooral hoog direct langs de
snelweg. Op enkele honderden meters afstand lag de maximale extra stikstofdepositie bij een relatief sterke
verkeerstoename al onder de 1 mol/ha/jaar. Bij de N-wegen lag de verkeersintensiteit beduidend lager en waren de
netwerkeffecten veel geconcentreerder in het gebied zelf. Ook hier bestaan projecten die direct langs een Natura 2000gebied liggen waardoor deze zeer lokaal tot hoge extra stikstofdepositie kunnen leiden.
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Rijkswaterstaat, 1 november 2020. Tracébesluit MER Tweede Fase Ring Utrecht, Deelrapport Natuur 2020.
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Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 7 oktober 2020. Verzoek lid Agema i.r.t. uitvoering 7 MIRT-projecten.
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toenames dichtbij Natura 2000-gebieden plaatsvinden, zullen mogelijk via een ADC-toets extra
maatregelen moeten worden getroffen. Ten slotte is het ook mogelijk dat enkele projecten
worden afgeblazen omdat de maatschappelijke waarde van de verbetering niet in goede
verhouding staat tot de stikstofruimte die deze vergt.
Project ViA15
Het project ViA15 moet de filedruk in de regio’s Arnhem-Nijmegen, De Liemers en de
Achterhoek verminderen. Hiervoor wordt de A15 doorgetrokken naar de A12 en worden
delen van de A12 en de A15 verbreed. Het nieuwe tracé van de A15 krijgt een aansluiting op
het onderliggend wegennet bij Bemmel (N839) en tussen Duiven en Zevenaar (N810). Omdat
het nieuwe tracé een Natura 2000-gebied doorkruist, moeten er mitigerende en
compenserende maatregelen worden getroffen om vergunningverlening mogelijk te maken.

Effecten op verkeer
Naar verwachting zullen per etmaal circa 32.000 voertuigen gebruik maken van het nieuwe
tracé.20 Ook het verkeer op aansluitende wegen neemt toe. Zo neemt het verkeer op de A15
tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen met een kwart toe. Dit geldt ook voor het
verkeer op de A18 tot het knooppunt Oud-Dijk. Op delen van de A12 neemt het verkeer door
verschuiving van de verkeerstromen juist af. Ook op het onderliggend wegennet daalt de
verkeersintensiteit met uitzondering van enkele trajecten.
Effecten op Natura 2000-gebieden
Voor de afbakening van de verkeerseffecten is uitgegaan van een minimale toe- of afname
van 500 voertuigen per etmaal per rijrichting als gevolg van het project. Daarna zijn de
Natura 2000-gebieden geselecteerd die binnen drie kilometer van deze wegen liggen. De
stikstofdepositie neemt volgens deze berekeningen in vijf gebieden toe door het project,
namelijk in Rijntakken, Veluwe, Lingebied & Diefdijk, Pompveld, Loevestein & Kornsche
Boezem en Biesbosch.
Op het eerste gezicht lijken met name de projecteffecten voor de Rijntakken hoog met
maximale bijdragen van 40 en 60 mol N/ha/jaar. Het nieuwe tracé wordt namelijk dwars
door het gebied aangelegd. Volgens het rapport zijn twee soorten vogels afhankelijk van
stikstofgevoelig leefgebied. Er wordt echter geconcludeerd dat er geen broedterritoria van
deze vogels aanwezig zijn in de gebieden waar stikstofdepositie het meest toeneemt. Op
plekken waar wel broedterritoria aanwezig zijn, is de stikstofdepositie kleiner en wordt
geconcludeerd dat het project geen negatieve gevolgen heeft op de instandhoudingsdoelen
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Royal Haskoning / DHV, 15 februari 2017. Tracébesluit a12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15).
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van deze vogels. Wel zijn er negatieve effecten op habitattypen in de Rijntakken. Het gaat
hierbij om drie habitattypen met een maximale bijdrage van 18,46 mol/ha/jaar.
Mitigatie- en compensatiemaatregelen
In de beoordeling van de effecten van stikstof voor Natura 2000-gebieden wordt
geconcludeerd dat significant negatieve gevolgen voor twee habitattypen in de Rijntakken
en zeven habitattypen in de Veluwe niet uitgesloten zijn.
Als mitigerende maatregel wordt de maximumsnelheid verlaagd op de A50. Door de
maximum snelheidsverlaging ontstaat er een afname van uitstoot ten opzichte van de
autonome situatie. Hierdoor is geen sprake meer van een stikstofdepositietoename in de
Veluwe. Andere mitigerende maatregelen zoals luchtschermen of een tunnel in plaats van
een brug lijken niet effectief. Dit impliceert dat de negatieve effecten in de Rijntakken
gecompenseerd moeten worden. De berekende afname van oppervlak van de twee
habitattypen zijn 25 m2 en 336 m2 respectievelijk en de compensatieopgave voor de
habitattypen zijn 200 m2 en 700 m2 respectievelijk.
Uitspraak Raad van State
De Raad van State heeft op 20 januari 2021 uitspraak gedaan over het Tracébesluit van het
project A15/A12 Ressen-Oudbroeken.21 Bij de onderliggende stikstofberekeningen is een
afkapgrens van vijf kilometer gehanteerd. Stikstofuitstoot van verkeer dat terechtkomt
buiten deze afstand van de weg is niet meegenomen. Volgens de Raad van State heeft de
minister hiermee onvoldoende gemotiveerd dat volledig, precies en definitief kan worden
geconcludeerd dat het Tracébesluit geen nadelige gevolgen heeft voor omliggende Natura
2000-gebieden.
In figuur 4.1 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de verdeling van de gwwinvesteringen naar de extra maximale stikstofdepositie die zij tijdens de gebruiksfase
veroorzaken.

Figuur 4.1

Aandeel gww-investeringen naar extra maximale stikstofdepositie in Natura
2000-gebieden
4%

30%
Geen extra stikstofdepositie
Minder dan 0,5 mol per ha per jaar
Meer dan 0,5 mol per ha per jaar
66%

Bron: RIVM
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Raad van State, 20 januari 2021. Uitspraak 201702813/1/R3.
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De volgende centrale conclusies kunnen worden getrokken over de omvang en aard van de
stikstofproblemen in de infrasector.
•

•
•
•
•

Het grootste deel van de gww-productie kan doorgaan zonder nadere maatregelen. Dit
betreft twee-derde van de investeringen en vrijwel alle onderhoudsproductie die in beginsel
geen stikstofdepositie veroorzaakt.
30% van de investeringen kunnen alleen doorgaan als een oplossing wordt gevonden voor
projecten die een zeer beperkte stikstofdepositie veroorzaken.
4% van de investeringen kunnen alleen doorgaan als een oplossing wordt gevonden voor
hoge lokale stikstofdeposities.
De problemen zijn vrijwel volledig verbonden met het gebruik van de infrastructuur na
aanleg of renovatie en zijn slechts zeer beperkt verbonden met de aanlegfase zelf.
De problemen concentreren zich bij de wegen, maar doen zich in mindere mate ook voor bij
waterwegen en spoor.
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5

Oplossingen om vergunningverlening mogelijk te maken

Gelet op de lange doorlooptijden van infrastructuurprojecten is het wel zaak om snel
oplossingen te vinden voor de projecten die extra stikstofdepositie veroorzaken, om te
voorkomen dat maatschappelijke opgaven hierdoor niet tijdig kunnen worden gerealiseerd. In
dit hoofdstuk beschrijven wij op welke wijze de vergunningverlening voor deze
infrastructuurprojecten snel kan worden losgetrokken.
Met een relatief beperkte extra stikstofruimte kunnen de meeste infraprojecten doorgaan
Voor een groot deel van de infraprojecten die wel tot extra stikstofdepositie leiden, is de extra
stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden relatief gering. Met een beperkte totale stikstofruimte
van bijvoorbeeld 10 mol per hectare per jaar kan tot 2030 voor een groot deel van de
infraprojecten vergunning worden verleend. Als bijvoorbeeld deze ruimte wordt ingezet voor
projecten met een maximale stikstofdepositie van 0,5 mol per hectare per jaar kunnen bijna
alle gemeentelijke en provinciale projecten en ook een deel van de hoofdwegenverbeteringen
doorgang vinden. Door de lage verkeersintensiteit, lagere snelheden en beperkte
netwerkeffecten vergen de meeste gemeentelijke en provinciale projecten minder dan
maximaal 0,1 mol per hectare per jaar. Dit geldt ook voor de projecten voor andere
modaliteiten. De benodigde stikstofruimte om 30% van de gww-investeringen los te trekken is
in relatie tot de totale stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden relatief beperkt.
Regionale stikstofbanken voor infraprojecten nodig om vergunningverlening los te trekken
Aangezien het leeuwendeel van de problemen slechts een zeer beperkte omvang aan stikstofdeposities kennen, kan de indruk ontstaan dat deze eenvoudig binnen de projecten op te lossen
zouden moeten zijn. Hier speelt echter het probleem dat het in de kern gaat om de extra
stikstofdeposities tijdens de gebruiksfase van de infrastructuur. Zo kan de bouwsector
bijvoorbeeld materieel inzetten tijdens de bouwfase die geen stikstof uitstoot, maar dit
vermindert de stikstofdeposities van het wegverkeer dat vervolgens gebruik maakt van de
infrastructuur niet en dit is het probleem dat moet worden opgelost.
De beperkte stikstofruimte die nodig is om het leeuwendeel van de infrastructuurinvesteringen
in de komende jaren te laten doorgaan moet dan worden gevonden door maatregelen te treffen
die structureel stikstofruimte opleveren die vervolgens kan worden aangewend voor
infrastructuurprojecten. Het slechte nieuws is dat hier niet kan worden teruggegrepen op de
maatregelen die al zijn voorzien in de Stikstofwet omdat deze nodig zijn om de algehele
reductiedoelstellingen te realiseren. Het goede nieuws is dat wat er extra nodig is zeer beperkt
is. In de verschillende provincies van ons land kan tot 2030 het leeuwendeel van de projecten met een depositie van minder dan 0,5 mol per hectare per jaar - doorgaan als er 10 mol per
hectare per jaar met ander beleid kan worden vrijgespeeld bovenop de maatregelen uit de
Stikstofwet. Dit is een bescheiden opgave in kwantitatieve zin en in de landbouwsector goed te
realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door gerichte en vrijwillige uitkoop van piekbelasters onder
veehouderijen. Eerdere berekeningen van deze maatregel uit de stikstofwet laten zien dat met
een dergelijke stikstofreductie een bedrag van € 400 miljoen zal vergen. 22 Omdat de maatregel
bovenop die van de stikstofwet komt, zullen de marginale kosten waarschijnlijk hoger
uitvallen. Dit komt doordat enerzijds ruimhartiger zal moeten worden gecompenseerd en
anderzijds voor de Stikstofwet de meeste kosteneffectieve opkopen al zijn gedaan. Naar
verwachting gaat het om een bandbreedte van tussen de € 400 en € 600 miljoen, waarmee

PBL heeft in samenwerking met TNO, CE Delft en het RIVM op verzoek van het kabinet een analyse verricht van 16
maatregelen om de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak in Nederland te beperken (Analyse stikstofbronmaatregelen,
24 april 2020). Één van de maatregelen die is onderzocht is de gerichte uitkoop van piekbelasters veehouderijen. Volgens
deze analyse kan met een budget van € 350 miljoen een stikstofdepositiereductie van 9,1 mol per hectare per jaar worden
behaald. Naast een volledige vergoeding van de dagwaarde van de opstallen en de marktwaarde van de landbouwgrond
(veehouderijen) worden ook de dier- en fosfaatrechten vergoed. Met het budget kunnen in totaal 200 landbouwbedrijven
incl. grond worden uitgekocht De kosten van de maatregel komen neer op bijna € 400 miljoen per 10 mol per hectare per
jaar aan stikstofreductie. Een kwart van de bedrijven zijn veehouderijen met gemiddeld 55 hectare aan landbouwgrond.
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ruimtelijk gezien 3.000 tot 4.000 hectares zijn gemoeid. Als de maatregel wordt gecombineerd
met woningbouw in de vrijkomende gebieden dan kunnen de grondopbrengsten hiervan voor
de bekostiging van de maatregel worden ingezet en zijn minder publieke middelen nodig.
Eventueel vrijvallende stikstofruimte van infraprojecten door verlegging van de
verkeersstromen kan als aanvullende stikstofruimte in de stikstofbanken worden ingebracht.
Omdat de maatregel bovenop die van de stikstofwet komt, zullen de marginale kosten
waarschijnlijk hoger uitvallen. Desondanks gaat het hier eerder om enkele honderden
miljoenen dan om miljarden euro’s. Ook kan eventueel de vrijvallende stikstofruimte van
infraprojecten door verlegging van de verkeersstromen voor aanvullende stikstofruimte zorgen.
De belangrijkste uitdaging is dan niet zozeer het vinden van de beperkte extra stikstofruimte
door maatregelen maar het opzetten van het systeem om deze ruimte administratief effectief te
kunnen toewijzen aan concrete projecten zodat de vergunningverlening snel kan plaatsvinden.
Dit vereist een systeem, waarin ruimte vanuit maatregelen kan worden ingebracht en deze
vervolgens beschikbaar kan worden gesteld voor concrete infraprojecten. Men kan dit
aanduiden als een stikstofbank van waaruit kan worden toebedeeld zodra er ruimte is om te
verdelen. Het ligt in de rede dat de provincies de regie gaan voeren over deze regionale
stikstofbanken vanwege hun rol bij het toezicht op de ruimtelijke kwaliteit van de gebieden. Het
zijn dan provincies in overleg met gemeenten die bepalen welke maatregelen, zoals het
uitkopen van landbouwbedrijven, getroffen kunnen worden om stikstofruimte te ontwikkelen.
Er zijn ook al zekere initiatieven die hier momenteel lopen. De provincies zullen echter wel over
voldoende middelen moeten beschikken om de stikstofbank met maatregelen te kunnen vullen.
De grootste uitdaging voor het systeem is om het eenvoudig te houden en snel tot toewijzing te
kunnen komen. Door een integrale aanpak te willen hanteren en alle problemen voor alle
sectoren simultaan op te lossen verliest het systeem veel aan slagkracht. Specifieke regionale
stikstofbanken voor verschillende functies zoals de infrastructuur zijn het meest effectief. Dit
voorkomt ingewikkelde toewijzingsregels tussen sectoren. Door de ruimte in de stikstofbank te
richten op projecten met kleine extra stikstofdeposities kunnen heel veel projecten doorgaan.
Hiermee wordt voorkomen dat de toewijzing van de ruimte onnodig wordt opgebruikt door
enkele projecten met zeer hoge extra stikstofdeposities. Een specifieke stikstofbank voor de
infrastructuur en toewijzing op basis van een begrensde vraag - bijvoorbeeld minder dan 0,5
mol per hectare per jaar- en voor het overige op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’
is naar verwachting het meest slagvaardig.
Bij projecten met veel extra stikstofdepositie is maatwerk nodig
Bij naar schatting 5% van de gww-investeringen (hoofdzakelijk hoofdwegen) is de maximale
stikstofdepositie hoger dan 0,5 mol per hectare per jaar. Voor deze infrastructuurprojecten is de
maximale stikstofdepositie in bepaalde hexagonen te hoog om deze met een generieke
toewijzing van de geboden stikstofruimte te laten doorgaan. Vaak zie je bij deze projecten dat
vlak langs de (snel)weg de extra stikstofdepositie in het natuurgebied de geboden extra
stikstofruimte overschrijdt, maar dat op enkele honderden meters afstand de stikstofdepositie
onder de 1 mol/ha/jaar ligt. Deze projecten vragen in een beperkt aantal hexagonen relatief veel
stikstofruimte, terwijl in het resterende gebied de benodigde stikstofruimte veel beperkter is en
aanvullende bronmaatregelen hier goed soelaas voor kunnen bieden. Voor deze projecten biedt
een ADC-toets mogelijkheden om met aanvullende maatregelen de negatieve gevolgen voor de
stikstofgevoelige habitats in deze gebieden te voorkomen. Hierdoor zijn aanvullende
maatregelen nodig om vergunningverlening mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een
andere inrichting van de infrastructuur (bijvoorbeeld ondertunneling of overkapping) maar dit
is vaak kostbaar. Natuurcompensatie van de aangetaste habitattypen elders in het gebied biedt
betere perspectieven.
Alleen bij snelwegen zijn dan nog knelpunten te verwachten. Bij snelwegen spelen de
netwerkeffecten een grote rol, waardoor meerdere projecten tot extra verkeer en daarmee tot
extra stikstofdepositie in enkele Natura 2000-gebieden dicht langs snelwegen leiden. Een
belangrijk voorbeeld hiervan is de Veluwe. Verschillende projecten zoals de Ring Utrecht,
knooppunt Hoevelaken en Houten-Hooipolder veroorzaken allemaal een toename van verkeer
op de A1. Ook het gebied Ulvenhoutse Bos wordt door verschillende projecten getroffen zoals
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het project Houten-Hooipolder en uitbreidingen van de A58. Projecten die effect hebben op deze
Natura 2000-gebieden, zullen lastiger realiseerbaar zijn. In die uitzonderlijke gevallen zal aan
uitstel mogelijk niet zijn te ontkomen.
In figuur 5.1 zijn de Natura 2000-gebieden weergeven met de maximale stikstofdepositie door
wegverkeer in het gebied. Ook is in de figuur de ligging van snelwegen en N-wegen
weergegeven. Uit de figuur valt vooral de Veluwe op als een groot gebied met veel
stikstofdepositie door wegen die langs het gebied lopen of het gebied doorkruisen.
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Figuur 5.1

Bron: RIVM
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Maximale stikstofdepositie door wegverkeer in Natura 2000-gebieden en de
ligging van snel- en N-wegen

Tabel 5.1

Benodigde maatregelen en doorgang van projecten naar aandeel in de gwwinvesteringen, in %

Aandeel

Benodigde maatregelen

66

Geen extra maatregelen nodig

30

Aanvullende stikstofruimte, regionale stikstofbank

4

Maatwerk

Bron: EIB
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6

Extra stikstofdepositie bij voorbeeldprojecten

In dit hoofdstuk lichten we de effecten van een aantal grote infrastructurele projecten toe.
Hierbij worden de verkeersintensiteiten en stikstofdeposities geduid. Overige verkeerseffecten
zoals doorstroming en reistijden laten we buiten beschouwing. De informatie is afkomstig van
de beschikbare verkeers- en natuurrapportages. Voor een deel van deze projecten zijn deze
rapportages verouderd en de toelichting op deze projecten zijn dan ook vooral illustratief
bedoeld. Zo wordt bijvoorbeeld bij een aantal projecten nog gerekend met een maximale
afstandsgrens van drie kilometer vanaf het wegvak. In meer recente berekeningen wordt een
maximale afstandsgrens van vijf kilometer vanaf het wegvak gehanteerd. Inmiddels moet een
afstandsgrens van 25 kilometer worden gehanteerd waarbinnen de extra stikstofdepositie van
een project moet worden bepaald. Deze nieuwe afstandsgrens is nog niet bij de in dit hoofdstuk
beschreven voorbeelden gehanteerd.
6.1

A27/A12 Ring Utrecht

Het project Ring Utrecht heeft als doel de bereikbaarheid te verbeteren door de capaciteit te
vergroten. Er worden onder andere extra rijstroken toegevoegd en knooppunten aangepast.
Daarnaast wordt de verkeersveiligheid verbeterd.
Effecten op verkeersintensiteiten
De realisatie van het project Ring Utrecht leidt er toe dat er een verschuiving plaats vindt van
het onderliggend wegennet naar het hoofdwegennet (tabel 6.1).

Tabel 6.1

Verwachte ontwikkeling verkeersintensiteit per etmaal rond de Ring Utrecht
voor referentie- en projectsituatie, voor 2030 GE, voor 2030 Hoog en 2040 Hoog

Wegvak

A27 Bilthoven - Utrecht-Noord
A27 Utrecht-Noord – De Bilt
A27 De Bilt – Kp Rijnsweerd
A27 Kp Rijnsweerd – Kp Lunetten
A27 Kp Lunetten – Houten
A12 Kanaleneiland – Nieuwegein
A12 Kp Lunetten – Bunnik
A28 Waterlinieweg – Kp Rijnsweerd
A28 Kp Rijnsweerd - Utrecht Science Park
A28 Den Dolder – Utrecht Science Park
A2 Leidscherijn – Kp Oudenrijn
A2 Kp Oudenrijn – Nieuwegein
A12 Kp Oudenrein – De Meern
A27 Hagestein - Nieuwegein

INWEVA
2019

110.000
123.000
128.000
213.000
142.000
228.000
136.000
39.000
148.000
126.000
238.000
181.000
203.000
125.000

Referentie1

Project1

2030
GE

2030
Hoog
og
Ho

2040
Hoog

2030
GE

2030
Hoog

2040
Hoog

156
144
126
119
125
127
135
131
121
121
122
122
126
131

118
123
114
110
114
117
117
114
109
109
115
116
117
122

132
137
124
117
127
126
132
122
118
119
129
130
129
134

126
157
149
146
137
135
133
102
139
131
121
121
129
138

121
130
128
126
120
122
116
98
121
116
114
116
118
127

136
147
145
140
134
136
130
113
134
129
128
129
130
139

1 Indexcijfers INWEVA 2019 = 100

Bron: Rijkswaterstaat

Op het tracé neemt de verkeersintensiteit (aantal voertuigkilometers per etmaal) in het GEscenario met 10% toe en op het overig hoofdwegennet met 1%. De verkeersintensiteit neemt op
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het onderliggend wegennet met 2% af. De totale toename van het aantal gereden kilometers in
het studiegebied neemt met 2% toe.23
Effecten op Natura 2000-gebieden
Het project veroorzaakt een toename van stikstofdepositie bij verschillende Natura 2000gebieden, namelijk de Veluwe, Lingebied & Diefdijk, Zouweboezem, Uiterwaarden Lek,
Biesbosch en Oostelijke Vechtplassen. Er is tijdens de berekeningen tot vijf kilometer van de
wegvakken gerekend. Het grootste projecteffect vindt plaats langs de A1 op de Veluwe, met een
maximale toename van 10,47 mol N/ha/jaar (figuur 6.1). Dit is op enkele meters van de A1.
Overwegend is de toename tussen de 0,01 en 1,00 mol N/ha/jaar. In het zuiden en oosten van de
Veluwe neemt de depositie af. Bij de overige gebieden is de maximale toename van
stikstofdepositie door het project tussen de 0,04 en 0,23 mol N/ha/jaar. Ten slotte heeft het
project op twee gebieden, Rijntakken en Landgoed Brummen, een afname van stikstofdepositie
als gevolg.

De toename in stikstofdepositie is per gebied onderzocht en de ecologische effecten zijn per
gebied geanalyseerd en beoordeeld. Op de meeste gebieden kunnen significante negatieve
effecten worden uitgesloten voor alle habitattypen en leefgebieden. Alleen voor de Veluwe
verandert het project de stikstofdepositie op verschillende stikstofgevoelige habitattypen in het
Natura 2000-gebied Veluwe (figuur 6.1). Negatieve effecten zijn hier voor zes habitattypen niet
uit te sluiten.24

Figuur 6.1

Stikstofdepositie als gevolg van Ring Utrecht ter hoogte van Natura 2000gebied Veluwe daar waar sprake is van overschrijding van de KDW

P

Bron: Royal Haskoning DHV

23

Rijkswaterstaat, november 2020. A27/A12 Ring Utrecht – Oplegnotitie Verkeer 2020.

24

Royal Haskoning DHV, november 2020. Passende beoordeling & compensatieopgave stikstofdepositie.
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Mitigerende maatregelen
Ring Utrecht is één van de projecten die gebruik kan maken van de depositieruimte in het
stikstofregistratiesysteem. Het projecteffect op een bepaald hexagoon kan hierdoor worden
gecompenseerd met de in het stikstofregistratiesysteem opgenomen vermindering van de
depositie in dezelfde hexagoon. Na saldering is voor één van de zes habitattypen niet langer
sprake van een negatief projecteffect. Voor de overige vijf habitattypen is er wel nog steeds
sprake van een negatief projecteffect. De maximale depositie voor oude eikenbossen was
bijvoorbeeld 10,47 mol/ha/jaar, maar na toedeling van beschikbare depositieruimte neemt de
maximale stikstofdepositie met 2,30 mol/ha/jaar toe. Overige maatregelen zoals
snelheidsverlaging, het plaatsen van luchtschermen en aanplant van bos langs wegen worden
niet effectief geacht om de extra stikstofdepositie tot nul terug te brengen.
Compenserende maatregelen
In figuur 6.2 wordt het resterende projecteffect voor de Veluwe weergegeven na inzet van
depositieruimte uit het stikstofregistratiesysteem. De effecten na deze maatregel zijn
geanalyseerd en uit de beoordeling volgt dat voor drie habitattypen, ook na mitigatie,
significante gevolgen niet met zekerheid zijn uit te sluiten. Deze effecten dienen met natuurcompensatie te worden gecompenseerd. De compensatieopgave bedraagt voor twee van de
habitattypen 200 m2 en voor één habitattypen 2.000 m2.

Figuur 6.2

Resterende projecteffect na inzet depositieruimte stikstofregistratiesysteem
ter hoogte van Natura 2000 gebied Veluwe

Bron: Royal Haskoning DHV
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6.2

N35 Nijverdal-Wierden

De gehele N35 wordt opgewaardeerd naar een weg van 2x2 rijstroken en de snelheid wordt
verhoogd van 80 naar 100 km/h.
Effecten op verkeer
In tabel 6.2 worden de verkeersintensiteiten weergegeven voor het hoofdwegennet. Over het
algemeen wordt een toename ten opzichte van de referentiesituatie verwacht. Op het
onderliggende weggennet lopen de verschillen ten opzichte van de referentiesituatie uiteen.
Het aantal voertuigkilometers van het hoofdwegennet neemt in totaal met 6% toe en op het
onderliggend wegennet met 1%. Gemiddeld genomen is de toename in het studiegebied 4%.25

Tabel 6.2

Intensiteiten 2030 plan (met project) van de thermopunten naar type voertuig
op het hoofdwegennet (gemiddelde aantal voertuigen per etmaal op een
werkdag)

Locatienaam

N35 West
N35 Nijverdal
N35 (combitracé)
N35 Nijverdal-Wierden
N35 Wierden oost
A35
N36 Wierden- Almelo
A1

Aantal
personenvoertuigen

Aantal vrachtvoertuigen

Totaal aantal
voertuigen

Verschil met
referentiesituatie

24.000
21.100
21.100
34.500
35.100
44.300
35.500
60.700

3.000
2.900
2.900
4.100
4.700
5.900
5.600
16.900

27.200
24.000
24.000
38.600
39.800
50.200
41.200
77.600

14%
25%
-22%
21%
26%
9%
NTB
-1%

Bron: Rijkswaterstaat

Effecten op Natura 2000-gebieden
Het project heeft effect op drie Natura 2000-gebieden, namelijk Boetelerveld, Sallandse
heuvelrug en Wierdense Veld (figuur 6.3). De depositietoename op stikstofgevoelige delen van
Natura 2000-gebieden is ten hoogste 18,98 mol/ha/jaar. Deze depositie vindt plaats in
Wierdense Veld op een locatie vlak langs de N35. In het overige gebied vindt een lichtere
depositietoename plaats. De gemiddelde projectbijdrage in dit gebied is 0,66 mol/ha/jaar.

Ook dit project stond onder het PAS aangemeld als prioritair project waardoor de maximale
bijdrage 35 mol/ha/jaar mocht zijn. Deze regeling geldt niet meer waardoor voor elke hexagoon
compensatie gevonden moet worden. Daarnaast is ook bij deze berekening alleen gekeken naar
effecten binnen drie kilometer van het projecttracé en aangrenzende wegvakken.26

25

Rijkswaterstaat, september 2018. Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden – Deelrapport verkeer.

26

Tauw, oktober 2018. N35 Nijverdal-Wierden Deelrapport natuur ten behoeve van TB.
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Figuur 6.3

Berekende projectbijdrage N35 Nijverdal-Wierden

Bron: Tauw

6.3

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

In het project A28/A1 Hoevelaken wordt de A1 tussen Bunschoten en Barneveld verbreed naar
2x4 rijstroken. Ook de A28 tussen Nijkerk en Leusden wordt verbreed naar deels 2x4 en deels
2x3. Daarnaast wordt het knooppunt zelf aangepast.
Effecten op verkeer
In tabel 6.3 wordt de verkeerssituatie weergegeven op het hoofdwegennet na afronding van het
project. Het wegverkeer neemt op de onderscheiden trajecten met 2 tot 15% toe.
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Tabel 6.3

Intensiteiten HWN in de plansituatie 2030 (werkdag, doorsnede, afgerond op
duizendtallen)

Locatie

A1 Eembrugge – BunschotenSpakenburg
A1 Bunschoten-Spakenburg –
Amersfoort-Noord
Amersfoort-Noord – Knpt
Hoevelaken
A1 Hoevelaken – Barneveld
A1 Barneveld – Voorthuizen
A30 Barneveld – BarneveldNoord
A28 Nijkerk – Strand Nulde
A28 Amersfoort-Vathorst –
Nijkerk
A28 Hoevelaken – AmersfoortVathorst
A28 Amersfoort – Hoevelaken
A28 Leusden – Amersfoort
A28 Leusden-Zuid – Leusden
A28 Maarn – Leusden-Zuid
A28 Soesterberg – Maarn

Aantal
personen-personen
voertuigen

Aantal
vracht-vracht
voertuigen

Totaal
aantal
voertuigen

Verschil
t.o.v
referentie

131.000

14.000

145.000

9%

124.000

15.000

139.000

14%

137.000
127.000
91.000

15.000
17.000
15.000

152.000
144.000
107.000

15%
15%
8%

66.000
80.000

7.000
13.000

73.000
93.000

12%
5%

95.000

13.000

108.000

14%

100.000
130.000
144.000
141.000
111.000
124.000

14.000
22.000
21.000
21.000
20.000
21.000

114.000
152.000
166.000
162.000
131.000
145.000

15%
2%
7%
8%
4%
3%

Bron: Rijkswaterstaat

Daarnaast neemt ook het verkeer op wegen die aansluiten op het hoofdwegennet toe doordat
dit net aantrekkelijk wordt. Op wegvakken op het onderliggend wegennet die parallel liggen van
de A1 en A28 neemt de verkeersintensiteit juist af. Per saldo worden er meer voertuigkilometers
afgelegd in de plansituatie dan in de referentiesituatie.27
Effecten Natura 2000-gebieden
De berekeningen rond stikstofdepositie voor het ontwerp Tracébesluit komen uit 2018 en er
wordt daarom nog rekening gehouden met het PAS. Hierbij wordt bijvoorbeeld gerekend tot drie
kilometer afstand. De resultaten worden in tabel 6.4 weergegeven. In de tekst wordt genoemd
dat het project ertoe leidt dat de toenames van stikstofdepositie minder dan 35 mol N/ha/jaar
zijn waardoor het niet tot aantasting leidt. Dit project was opgenomen in de bijlage van de
‘Regeling natuurbescherming’ waardoor ontwikkelruimte werd gereserveerd. Het PAS is echter
afgekeurd waardoor de depositie op elke hexagoon gecompenseerd moet worden. Dit impliceert
dat de effecten als in onderstaande tabel gemitigeerd of gecompenseerd moeten worden.
Doordat met drie kilometer afstand is gerekend zal naar verwachting een groter gebied
gecompenseerd moeten worden.28

27

Rijkswaterstaat, augustus 2018. MER A28/A1 Knooppunt Hoevelaken Deelrapport Verkeer.

28

Rijkswaterstaat, augustus 2018. MER A28/A1 Knooppunt Hoevelaken Deelrapport Natuur.
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Tabel 6.4

Maximale verandering stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden door
netwerkeffecten A28/A1 Knooppunt Hoevelaken (in mol/ha/jaar).

Natura 2000-gebied

Referentiesituatie
(2025)

Plansituatie
(2025)

Verschil in
mol/ha/jaar

405,09
245,61
13,87

423,75
248,76
13,78

18,66
3,15
-0,09

Veluwe
Naardermeer
Oostelijke Vechtplassen
Bron: Rijkswaterstaat

6.4

A27 Houten-Hooipolder

Effecten op verkeer
De capaciteitsuitbreiding op de A27 Houten – Hooipolder heeft een verkeer aantrekkende
werking en leidt daardoor tot een toename van verkeer op de A27. Tussen Knooppunt
Everdingen en Knooppunt Hooipolder is er een relatief sterke toename van 28 tot 34% door de
extra rijstroken (tabel 6.5).29

Tabel 6.5

Verkeersintensiteiten per etmaal op thermometerpunten A27 in situatie met
project (gemiddelde werkdag)

Wegvak

A27 | Knooppunt Lunetten - Houten
A27 | Houten - Nieuwegein
A27 | Nieuwegein - Hagestein
A27 | Hagestein - Knooppunt
Everdingen
A27 | Knooppunt Everdingen - Lexmond
A27 | Lexmond - Noordeloos
A27 | Noordeloos - Gorinchem-Noord
A27 | Gorinchem-Noord - Knooppunt
Gorinchem
A27 | Knooppunt Gorinchem Avelingen
A27 | Avelingen - Werkendam
A27 | Werkendam - Nieuwendijk
A27 | Nieuwendijk - Hank
A27 | Hank - Geertruidenberg
A27 | Geertruidenberg - Knooppunt
Hooipolder
A27 | Knooppunt Hooipolder Oosterhout

Personenverkeer

Vrachtverkeer

Motorvoertuigen

Verschil
referentie

159.000
145.000
139.000
126.000

21.000
23.000
21.000
20.000

180.000
167.000
160.000
146.000

7%
8%
10%
11%

117.000
116.000
109.000
110.000

22.000
21.000
20.000
20.000

139.000
137.000
129.000
131.000

29%
28%
29%
28%

111.000

21.000

132.000

31%

120.000
111.000
109.000
112.000
105.000

21.000
18.000
17.000
17.000
17.000

142.000
129.000
126.000
130.000
122.000

29%
30%
30%
34%
28%

81.000

14.000

95.000

3%

Bron: Flow (december 2018)

29

Flow, december 2018. A27 Houten – Hooipolder Deelrapport Verkeer t.b.v. TB.
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Figuur 6.4

Projecteffecten in Biesbosch (A), Lingegebied & Diefdijk-Zuid (B), Ulvenhoutse
bos (C), Veluwe (D) en Zouweboezem (E)

A

C

B

D

E
Bron: Flow

Effecten op Natura 2000-gebieden
Ook bij dit project is gerekend met een afstandsgrenswaarde van drie kilometer. In vrijwel alle
gebieden ligt het projecteffect tussen -3,3 mol/ha/jaar en + 8,9 mol/ha/jaar. Alleen voor het
gebied Ulvenhoutse Bos is de depositietoename als gevolg van het project groter, maximaal
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17,84 mol/ha/jaar. Deze verschillen komen voort uit toe- en afnames van het verkeer als gevolg
van het plan.30
In figuur 6.4 worden de projecteffecten weergegeven op vijf Natura 2000-gebieden. Bij deze
gebieden zijn de grootste negatieve effecten te vinden. Er zijn echter ook effecten bij andere
Natura 2000-gebieden, namelijk in Botshol, Langstraat, Loonse en Drunense Duinen &
Leemkuilen, Oostelijke Vechtplassen en Uiterwaarden Lek. De deposities in deze gebieden zijn
kleiner. Deze berekeningen zijn nog gebaseerd op het PAS en het project was onder het PAS
aangewezen als prioritair project. De projectbijdrage paste binnen de gereserveerde
hoeveelheid ontwikkelingsruimte.
6.5

A58 Annabosch-Galder

Er zijn plannen om verschillende delen binnen de A58 aan te passen. Door de uitspraak van de
Raad van State over het PAS wordt met name een grote vertraging voor het tracé AnnaboschGalder verwacht, namelijk drie tot vijf jaar. Daarom leggen we hier de focus op dit tracé.31 Het
plan is om hier een tracé van zeven kilometer te verbreden met één rijstrook en om de
knooppunten met de A16 en A27 aan te pakken. De beschikbare berekeningen van dit project
komen uit 2015 en hierdoor kunnen inschattingen verouderd zijn. Er wordt op dit moment
gewerkt aan nieuwe inschattingen voor stikstofdepositie.
Effecten op verkeer
Een verbreding naar 2x3 rijstroken zorgt voor een toename van verkeersintensiteiten van 13 tot
28%. Dit hangt af van het gebruikte scenario voor de inschatting van de bevolkingsgroei en de
ontwikkeling van de werkgelegenheid. Het verkeer op hoofdwegen die aansluiten op het traject
neemt met 1 tot 10% toe volgens het regionale scenario en met 3 tot 16% volgens het GEscenario. Het totaal aantal voertuigkilometers in het studiegebied neemt door het project 4 tot
7% toe.32
Effecten op Natura 2000-gebieden
Het project heeft effect op vier Natura 2000-gebieden, namelijk Kampina en Oisterwijkse
Vennen, Regte Heide en Riels Laag en Ulvenhoutse Bos. De maximale toename door het project
is in het Ulvenhoutse Bos met 28,7 mol/ha/jaar. De maximale effecten voor Kampina en
Oisterwijkse Vennen zijn geschat op 0,4 mol N/ha/jaar en voor Regte Heide en Riels Laag op 0,1
mol N/ha/jaar.33
6.6

Alles overziende

Uit de in dit hoofdstuk beschreven voorbeelden van wegenprojecten komt het belang van
afstand voor de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden duidelijk naar voren. Naarmate deze
natuurgebieden op grotere afstand van de infrastructuur afliggen, neemt ook het effect op de
stikstofdepositie van extra verkeer af.
Een salderingsruimte van 10 mol per hectare per jaar biedt naar verwachting goede
mogelijkheden om de stikstofdepositie van extra verkeer bij veel infraprojecten op te vangen.
Wel belangrijk is dat deze extra ruimte ook daadwerkelijk wordt gecreëerd en dat deze in een
regionale stikstofbank wordt geregistreerd zodat deze aan projecten met een beperkte extra
stikstofdepositie kan worden toegewezen. Op deze wijze kunnen veel projecten doorgang
ondervinden en zal slechts voor minder dan 5% van de gww-investeringen met hoge
stikstofdepositie maatwerk moeten worden toegepast om ook deze te kunnen laten doorgaan
Niet voor alle infrastructuurprojecten biedt de geboden stikstofruimte voldoende soelaas. Dit
geldt voor infrastructuur vlak langs de Natura 2000-gebieden, waarbij voor een relatief beperkt

30

Flow, december 2018. A27 Houten – Hooipolder Deelrapport Natuur t.b.v. TB.

31

https://www.innova58.nl/het+project+sub/procedure+en+planning/default.aspx

32

Movares, oktober 2015. Effectenrapport Verkeer.

33

Movares, oktober 2015. Effectenrapport Natuur; Voortoets Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten.
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aantal hexagonen de geboden ruimte onvoldoende is om de extra stikstofdepositie te
compenseren. Voor deze gebieden biedt een ADC-toets mogelijkheden om met natuurcompensatie de negatieve gevolgen voor de stikstofgevoelige habitats in deze gebieden te
voorkomen. Uit de voorbeelden voor de Veluwe en het Ulvenhoutse bos komt naar voren dat
ondanks compenserende maatregelen het nog steeds moeilijk is om alle voorgenomen
snelwegprojecten die op deze gebieden ingrijpen te kunnen realiseren.
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