
Stikstofvergunning bij uitbreiding 
of vestiging in Oost-Nederland

uitleg en advies

Waarom is een vergunning noodzakelijk?
Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit 

stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens 

en milieu. Maar stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) 

wel. NOx komen vooral in de lucht terecht door uitstoot 

van verkeer en industrie en NH3 is vooral afkomstig van 

veeteelt. Wanneer deze stikstofoxide en ammoniak uit de 

lucht neerkomt op de bodem wordt dit stikstofdepositie 

genoemd. Een teveel aan stikstofdepositie verstoort de 

natuur binnen de Natura 2000-gebieden, waardoor 

planten en diersoorten verdwijnen. Ook is het schadelijk 

voor de gezondheid. 1

Welke maatregelen zijn er genomen?
Vanwege de schadelijke effecten van stikstof voor de 

natuur, gezondheid en voedselproductie, is er in 

Nederland, net als in vrijwel alle Europese landen, besloten 

dat de hoeveelheid stikstof omlaag moet. 

In mei 2019 zette de Raad van State een streep door het 

Nederlandse stikstofbeleid PAS. De stikstofuitspraak legde 

bouwprojecten en het verlenen van vergunningen stil.

Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 zijn er 

aanvullende maatregelen ingesteld. Een goed voorbeeld is 

de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen. Een 

aantal maatregelen zijn verder uitgewerkt, zoals de 

subsidieregeling voor stalaanpassingen. 2  

In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering, die op 1 

juli 2021 in werking trad, en in het regeerakkoord van eind 

2021 zijn de plannen aangekondigd, waarmee de 

stikstofdoelen in 2030 behaald moeten zijn. De 

stikstofdepositie zal in 2030 onder de kritische 

depositiewaarden (KDW) liggen. Dat is de hoeveelheid 

neerslag van stikstof dat een natuurgebied aan kan. In 

totaal trekt het nieuwe kabinet 25 miljard euro voor uit 

voor een Nationaal Programma Landelijk Gebied. 3 

Afgelopen jaren zijn er maatregelen genomen om de uitstoot van stikstof in Nederland terug te dringen. Na 
aanleiding van deze maatregelen, melden bedrijven zich bij Oost NL met vragen rondom uitbreidingen en de 
stikstofdeposities. Waar gaat het hier om?

1  Stikstof | RIVM
2 Stikstofuitstoot Nederland: hoe zit het? (kvk.nl)
3 Aanpak stikstof

https://www.rivm.nl/stikstof
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/stikstofuitstoot-nederland-hoe-zit-het/
https://www.aanpakstikstof.nl/


Wat betekent dat voor bouwprojecten en 
vergunningen?
Is uw bedrijf van plan om nieuwbouw te realiseren in de 

regio? Volg de stappen in het stroomschema (zie 

afbeelding volgende pagina) en de tips en toelichting 

daarbij in de tekst.  

• (1) Ga bij uitbreiding na of er bestaande rechten zijn. 

Bestaande rechten zijn een al aanwezige natuur- of 

milieuvergunning. Dit kan ook de aanwezigheid van 

het bedrijf zijn ten tijde van de benoeming van het 

relevante Natura-gebied.

• (2a) Bereken of er extra stikstofdepositie door het 

project is in Natura 2000-gebieden. Hiervoor wordt het 

AERIUS model gebruikt. Dit model is toegankelijk via 

https://www.aerius.nl/nl. Een deskundige kan hierbij 

helpen. Maak onderscheid tussen de fase van bouwen 

en de nieuwe situatie.

• (3) Laat een voortoets uitvoeren. Dit is een 

verkennende analyse om te bepalen of de nieuwe 

activiteit vergunningsplichtig is. Deze analyse wordt 

door een deskundig ecoloog uitgevoerd. In een 

voortoets wordt nagegaan of significant negatieve 

gevolgen (zie kader voor meer informatie hierover) 

door de extra stikstofdepositie op voorhand kunnen 

worden uitgesloten. Hierbij mogen enkel objectieve 

gegevens gebruikt worden zoals: de grens van het 

Natura 2000-gebied, de berekende stikstofdepositie en 

de KDW. Als hoofdregel geldt dat als significant 

negatieve gevolgen op voorhand uitgesloten kunnen 

worden er geen vergunningplicht geldt.

• Is er alleen stikstofdepositie in de aanlegfase, is deze 

lager dan 0,05 mol/ha/jaar EN duurt de aanlegfase 

maximaal 2 jaar? Significante gevolgen kunnen in een 

voortoets worden uitgesloten. Deze oplossing is echter 

nog niet beoordeeld door een rechter waardoor dit 

risicovol is.

• Kunnen significant negatieve gevolgen in de voortoets 

niet worden uitgesloten, ga dan na of intern salderen 

mogelijk is (2b). Dit zijn interne aanpassingen binnen 

het project die zorgen dat de extra depositie volledig of 

gedeeltelijk afneemt. Bijvoorbeeld door het gebruik 

van emissiereducerende technieken bij vervanging van 

oudere machines uit een productieproces of toepassing 

van nieuwere staltechnieken. Doorloop dan nogmaals 

de stappen 2a en 3. Kunnen significant negatieve 

gevolgen met toepassing van intern salderen alsnog 

worden uitgesloten, dan is er in afwijking van de 

hoofdregel wel een vergunningplicht.  

De overheid doet dit om vast te leggen dat de interne 

saldering ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

• Kan er niet intern gesaldeerd worden of kunnen 

significant negatieve gevolgen daarna nog steeds niet 

worden uitgesloten, dan is er een natuurvergunning 

nodig. Deze kan bij de provincies worden aangevraagd. 

Bij de aanvraag hoort een passende beoordeling. Een 

passende beoordeling is een gedetailleerde analyse 

waarin wordt bepaald wat de omvang van de negatieve 

gevolgen is.  

(4) Zie voor meer uitleg over een passende beoordeling 

het onderdeel passende beoordeling hierna. 

• (5) Als significant negatieve gevolgen uiteindelijk niet 

kunnen worden uitgesloten, dan is een ADC-toets 

nodig. Er moet achtereenvolgens worden aangetoond 

dat er geen Alternatief is, er voor het project een 

Dwingende reden is van groot openbaar belang, en de 

schade aan de natuur wordt geCompenseerd. 4 Dit is 

voor slechts enkele projecten een haalbare oplossing.

Significant negatieve gevolgen
De belangrijkste natuurgebieden in Europa zijn aan-

gewezen als Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-

netwerk is het belangrijkste Europese instrument om 

de achteruitgang van de biodiversiteit te keren. Deze 

verplichting is in Nederland uitgewerkt in de Wet 

Natuurbescherming. 

Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoel-

stellingen bepaald voor de meest bedreigde plant- en 

diersoorten en habitats. Het is verplicht om plannen en 

projecten te beoordelen op de gevolgen voor deze in-

standhoudingsdoelstellingen. Er is sprake van significant 

negatieve gevolgen als de instandhoudingsdoelstellingen 

door de nieuwe activiteit (mogelijk) niet gehaald worden. 

Meer informatie hierover is te vinden op 

https://www.commissiemer.nl 5

4  Aanpak stikstof/vragen-en-antwoorden
5 Commissie Mer | Significantie

https://www.aerius.nl/nl
https://www.commissiemer.nl
https://www.aanpakstikstof.nl/vragen-en-antwoorden
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/factsheet_25_significantie_webversie.pdf


Wordt het voorgenomen project reeds gedekt door een bestaande onherroepelijke 
natuurvergunning/milieutoestemming, of een die al bestond vóórdat de natuurbeschermingsregels in werking 

traden?

Geen vergunningplicht; project mag 
worden uitgevoerd.

AERIUS-berekening uitvoeren: is er een toename van stikstofdepositie door het project  (>0,00 mol/ha/jaar)?

Stroomschema oplossingsrichtingen

Ga na of intern salderen mogelijk is, verwerk dit in de AERIUS-berekening: 
Is er met intern salderen sprake van een toename van stikstofdepositie door het project (>0,00 mol/ha/jaar)?

Kunnen significante gevolgen op voorhand of in combinatie met intern salderen worden 
uitgesloten (voortoets)?

Vergunning noodzakelijk; uitvoeren passende 

beoordeling.

Kan de aantasting van de natuurlijke ken-
merken van Natura 2000-gebieden worden 
uitgesloten (passende beoordeling)? 
Uitsluiten significante gevolgen m.b.v.:
• Ecologisch beoordelen
• Aanvullend intern salderen
• Extern salderen (onder voorwaarden)

• Andere maatregelen

Vergunning wordt verleend; project kan 
worden uitgevoerd

Geen vergunningplicht; project mag worden 
uitgevoerd.

Vergunningplicht; project mag worden
 uitgevoerd.

Zonder intern salderen: geen vergunning-
plicht; project mag worden uitgevoerd.

Met intern salderen: vergunningplicht, project 
mag worden uitgevoerd.

Kan de ADC-toets succesvol worden doorlopen ?

Vergunning wordt 
verleend; project 

kan worden 
uitgevoerd.

Vergunning wordt 
niet verleend; 

project kan niet 
worden uitgevoerd.
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Passende beoordeling

Een passende beoordeling is een gedetailleerde analyse 

waarin wordt bepaald wat de omvang van de negatieve 

gevolgen is. Deze analyse wordt door een deskundig 

ecoloog uitgevoerd. Bij het opstellen is er (anders dan bij 

de voortoets waarin alleen objectieve gegevens gebruikt 

mogen worden) ruimte voor interpretatie door een 

ecoloog. Ook kan in een passende beoordeling salderings-

maatregelen worden gebruikt om de stikstofdepositie van 

het project te verminderen of te voorkomen. Dit alles 

wordt hierna toegelicht. 

In een passende beoordeling mogen de hieronder 

benoemde instrumenten gebruikt worden. Deze kunnen 

elk apart gebruikt worden maar ook in combinatie met 

elkaar. 

A. Ecologisch beoordelen: naast de objectieve gegevens 

uit de voortoets is er ruimte voor bijvoorbeeld het 

betrekken van veldonderzoek naar het voorkomen van 

de beschermde natuur of de kwaliteit daarvan. De 

ecoloog beoordeelt of veldonderzoek nuttig is en 

adviseert hoe en wanneer dit uitgevoerd kan worden. 

Soms kan de ecoloog op basis van al bekende 

informatie onderbouwen dat de extra stikstof geen 

significant negatieve gevolgen heeft, ook al is de KDW 

al overschreden.

B. Aanvullend intern salderen: aanvullende interne 

aanpassingen binnen het project die zorgen dat de 

uitstoot verder afneemt dan in de voortoets het geval 

was. Bijvoorbeeld door extra gebruik van emissie-

reducerende technieken. Na de aanpassingen moet 

stap 2 (de berekening) nogmaals doorlopen worden en 

vindt een ecologische herbeoordeling van de effecten 

plaats. Mogelijk blijkt uit de herberekening en 

herbeoordeling dat er geen sprake meer is van extra 

stikstof door de activiteit. Dan kan teruggevallen 

worden op de voortoets (met vergunningplicht).

C1. Extern salderen permanent*: de stikstofactiviteit van 

een andere activiteit op een andere locatie wordt 

geheel of gedeeltelijk overdragen aan het project. Dit 

houdt in dat vergunde ‘stikstofruimte’ van 

bijvoorbeeld een ander bedrijf wordt aangekocht en 

gebruikt om de eigen extra stikstof mee te 

verrekenen. Deze stikstofruimte gaat na verloop van 

tijd niet meer terug naar de originele ‘eigenaar’. Het 

overnemen is permanent; de oplossing voor de 

ondernemer is permanent. Niet alle stikstofruimte die 

wordt aangekocht kan gebruikt worden voor de 

nieuwe vergunning: 30% wordt ingetrokken door de 

provincie en draagt bij aan een depositiedaling. Wordt 

bijvoorbeeld 1000 kg stikstofruimte aangekocht, dan 

mag 700 kg gebruikt worden om mee te salderen. Niet 

alle activiteiten met stikstof kunnen gebruik worden 

voor extern salderen; er gelden voorwaarden. Voor een 

algemene beschrijving van de voorwaarden, zie de 

website van BIJ12. 6

  De regels zijn aan verandering onderhevig; neem 

contact met ons op voor de laatste stand van zaken. 

C2. Extern salderen tijdelijk*: de stikstofactiviteit van een 

andere activiteit op een andere locatie wordt geheel 

of gedeeltelijk tijdelijk overdragen aan het project. Dit 

wordt ook wel verleasen genoemd. De stikstofruimte 

gaat na verloop van tijd weer terug naar de originele 

‘eigenaar’. Het overnemen is tijdelijk; de oplossing 

voor de ondernemer is ook tijdelijk. Deze oplossing 

kan dus alleen gebruikt worden als de extra stikstof 

alleen tijdelijk optreedt, bijvoorbeeld in de bouwfase 

van een project welke tijdens het gebruik (de 

gebruiksfase) geen extra stikstof tot gevolg heeft.

D. Andere maatregelen: meestal worden hier 

effectgerichte maatregelen bedoeld (in tegenstelling 

tot brongerichte maatregelen die de emissie aan de 

bron beperken). Het gaat dan om maatregelen die 

worden genomen in Natura 2000-gebieden die de 

schadelijke gevolgen van een project voorkomen of 

verminderen. Een voorbeeld is (aanvullend) plaggen of 

maaien. De regels hierover zijn echter streng en nog in 

ontwikkeling. In de praktijk houdt dit vaak in dat een 

maatregel al uitgevoerd en effectief moet zijn voor de 

passende beoordeling ingediend wordt, en niet al 

nodig is om de beschermde natuur in een goede staat 

te houden of te krijgen.

* LET OP! Bij ‘extern salderen permanent’ (C1) en ‘extern 

salderen tijdelijk’ (C2) het volgende:

Overijssel schort tijdelijk de mogelijkheid voor extern 

salderen op. Om te voorkomen dat verleende vergun-

ningen ingetrokken moeten worden, is een aanvullende 

onderbouwing voor extern salderen noodzakelijk. Dit komt 

door recente uitspraken van de Raad van State in november 

2021. Met de aanvullende onderbouwing moet juridisch 

aangetoond kunnen worden dat extern salderen benut kan 

worden om de stikstofruimte van een beëindigde bedrijfs-

activiteit te gebruiken voor andere vergunningsverlening.  7

6  Extern salderen - BIJ12
7 Overijssel werkt aan verdere onderbouwing voor extern salderen - Provincie Overijssel

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-toestemmingsbesluiten/extern-salderen/
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/stikstof/dossier-stikstof-extern-salderen/@232904/overijssel-werkt-verdere-onderbouwing-extern/


Tijd, kosten en risico’s

De tijd die nodig is om het stroomschema te doorlopen, 

verschilt sterk met de hoogte van de extra stikstof, de 

locatie waar dit plaatsvindt, de hoeveelheid stikstof die al 

in de Natura 2000-gebieden terecht komt en de staat van 

de beschermde natuurwaarden in die gebieden. 

• Over het algemeen zijn de stappen 1 t/m 3 te doorlopen 

in enkele weken. Soms is dit wat langer als uitgezocht 

moet worden of sprake is van bestaande rechten (stap 

1) of als niet exact bekend is met hoeveel stikstof 

gerekend moet worden. Bijvoorbeeld als herleid moet 

worden wat de bedrijfsvoering ver in het verleden 

was (zoals in het jaar 2000) en hoeveel stikstof toen 

vrijkwam.

• De duur en de kosten van de passende beoordeling 

Tabel Relatieve indicaties

* Andere maatregelen moeten uitgevoerd en effectief zijn voor een vergunning wordt aangevraagd. Permanente stikstofeffecten kunnen daardoor niet opgelost worden.

** Compenserende maatregelen moeten uitgevoerd en effectief zijn voor het effect optreedt. Doordat natuur een bepaalde ontwikkeltijd nodig heeft, kunnen tijdelijke 

 stikstofeffecten daardoor niet altijd op tijd worden opgelost.

Passende beoordeling ADC

Ecologisch 
beoordelen

Aanvullend 
intern 
salderen

Extern 
salderen 
permanent

Extern 
salderen 
tijdelijk

Andere 
maatregelen

Tijd

Kosten

Risico

Inzetbaarheid tijdelijk en 
permanent

tijdelijk en 
permanent

tijdelijk en 
permanent

tijdelijk tijdelijk* (tijdelijk en) 
permanent**

 

en/of de ADC-toets zijn sterk afhankelijk van 

de (combinatie van) toegepaste instrumenten. 

Daarnaast zijn de stikstofoplossingen ook nog 

niet doorontwikkeld waardoor er verschillen in 

risiconiveau ontstaan. Er kan sprake zijn van verschil in 

ecologische interpretatie en vaak is nog onvoldoende 

jurisprudentie over het wettelijk kader m.b.t. stikstof 

en over de uitwerking van compensatie bekend. Dit 

kan optreden bij behandeling van de aanvraag door 

de vergunningverlener, maar ook bij behandeling van 

bezwaar en beroep op de verkregen vergunning bij de 

rechter. 

In de tabel wordt een indicatie van tijd, kosten en risico’s 

gegeven.

1 -3 maanden 3-6 maanden 6-12 (-18) maanden

Proceskosten: 1 5-25k Proceskosten: 10-100k Proceskosten: 50-150k Kostenindicatie is exclusief aankoop stikstofrechten: deze zijn 
zeer sterk afhankelijk van marktwerking 

Weinig risicovol Enigszins risicovol door 
interpretatieverschillen

Behoorlijk risicovol door ontbreken jurisprudentie of 
aantoonbaarheid compensatiesucces



> Case A
Een foodbedrijf wil binnen een half jaar uitbreiden. Stap 1: er 

blijkt een oude Natuurbeschermingswetvergunning te zijn. 

Stap 2a: berekend wordt wat volgens die oude vergunning de 

stikstofdepositie is, wat het volgens het huidige gebruik is en 

wat het met de uitbreiding zou worden. Doordat het bedrijf 

nieuwere machines gebruikt dan waarmee in de oude 

vergunning rekening is gehouden, blijkt dat de huidige 

productielijn én de uitbreiding binnen de stikstofruimte van 

oude Natuurbeschermingswetvergunning vallen. Er is geen 

vergunning nodig.

> Case B
Een bedrijf in broodproducten wil binnen een jaar uitbreiden. 

Stap 1: er is geen sprake van een bestaande vergunning of 

bestaand recht. Stap 2a: uit de berekening volgt dat tijdens de 

bouwfase van 1 jaar 0,02 mol/ha/jaar aan extra stikstof 

optreedt en vanaf wanneer de productielijn in gebruik wordt 

genomen 0,08 mol/ha/jaar. Stap 3: uit de voortoets blijkt dat 

voor de bouwfase door een korte en lage stikstofdepositie 

geen vergunning nodig is (aanleg is minder dan 0,05 mol/ha/

jaar en duurt maximaal 2 jaar), wel voor gebruiksfase. Stap 2b: 

er is geen interne saldering mogelijk; de bestaande 

productielijn kan niet aangepast worden met een lagere 

stikstofemissie tot gevolg. Stap 4: uit de ecologische toets in 

de passende beoordeling blijkt dat de depositie in de 

gebruiksfase neerkomt in gebieden waar stikstof geen of niet 

het grootste knelpunt vormt. Met deze passende beoordeling 

wordt een vergunning aangevraagd.

> Case C
Een groot industrieel bedrijf vestigt zich als nieuwkomer. Stap 

1: er is geen sprake van een bestaande vergunning of bestaand 

recht. Stap 2a: er is sprake van een aanlegfase van 0,28 mol/

ha/jaar gedurende enkele jaren en een depositie in de 

gebruiksfase van maximaal 7,54 mol/ha/jaar. Deze depositie 

komt terecht in meerdere Natura 2000-gebieden in Gelderland 

waar de natuur al overbelast is door stikstof. Stap 2b: er is 

geen interne saldering mogelijk, het bedrijf gaat al gebruik 

maken van de best beschikbare technieken. Stap 4: uit de 

ecologische beoordeling in de passende beoordeling blijkt dat 

stikstof al het grootste knelpunt vormt in de relevante Natura 

2000-gebieden. De extra stikstof zal significant negatieve 

gevolgen veroorzaken. De bestaande rechten van twee 

agrarische bedrijven worden aangekocht waarmee de stikstof 

van het nieuwe bedrijf (na 30% afroming) volledig wordt 

weggenomen. Met deze passende beoordeling wordt een 

vergunning aangevraagd.

> Case D
Een bestaand bedrijventerrein gaat in de toekomst groeien en 

verwacht een verhoging van het aantal verkeersbewegingen. 

Het huidige verkeer rijdt door een woonwijk. In het kader van 

veiligheid wil het bedrijventerrein over enkele jaren een eigen 

ontsluitingsweg aanleggen die niet meer door de woonwijk 

loopt en deze daarna gebruiken. Stap 1: er is geen sprake van 

een bestaande vergunning of een bestaand recht. Stap 2a: 

stikstofdepositie van meer dan 1,2 mol/ha/jaar vindt plaats in 

de aanlegfase en 13,54 mol/ha/jaar in gebruiksfase. Stap 3: 

significant negatieve gevolgen door de extra depositie zijn 

niet op voorhand uit te sluiten. Stap 2b: interne saldering kan 

worden toegepast door oude stookinstallaties te vervangen 

door een warmte-koude-opslagsysteem en verlaagt de extra 

depositie met 0,6 mol/ha/jr. Stap 3: ondanks salderen zijn op 

sommige plekken significante gevolgen nog steeds niet uit te 

sluiten. Stap 4: uit de passende beoordeling blijkt dat 

significant negatieve gevolgen ook echt zullen optreden. Er 

zijn geen andere maatregelen meer mogelijk. Stap 5: nadat 

bewezen is dat er geen alternatieven zijn voor het gebruik en 

de ligging van de weg en aangetoond is dat er dwingende 

redenen zijn van groot openbaar belang, is inzichtelijk 

gemaakt wat de natuurschade is en hoe die wordt 

gecompenseerd. Van de compensatie wordt aangetoond dat 

deze functioneel is op het moment dat het effect gaat 

optreden. Via de ADC-route wordt een vergunning 

aangevraagd.
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