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Stikstof blijft sinds de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van 29 mei 2019 aan de 
orde van de dag. Wanneer daalt het stof hierover neer? Dat zal voorlopig nog niet het geval zijn. Er gaan namelijk maatregelen 
getroffen worden om de stikstofuitstoot te verlagen. Maar welke maatregelen dat zijn en wanneer hierover duidelijkheid komt. 
is nog onbekend. Na het advies van het adviescollege stikstofproblematiek Remkes moet de overheid hierover gaan beslissen. 

De vergunningverlening komt langzaam weer op gang. 

Het adviescollege Remkes heeft op 25 september 2019 het advies 'Niet 
alles kan' over de stikstofproblematiek openbaar gemaakt. In dit advies 
heeft het college verschillende aanbevelingen gedaan. Het is nu aan de 
overheid om beslissingen te nemen en keuzes te maken. 

Meten is weten 
Het college vraagt aandacht voor de verhouding tussen berekeningen en 
metingen. Het is nodig om te weten wat de echte oorzaken zijn van het 
stikstofprobleem. Metingen moeten duidelijk maken welke uitstoot aan 
toonbaar nadelige effecten heeft op Natura2ooo-gebieden. Het college 
noemt dit punt terecht. Want alleen door de daadwerkelijke oorza(a)k{en) 
in kaart te brengen, kan het stikstofprobleem gericht worden aangepakt. 
Dan kunnen immers pas gericht - effectieve - maatregelen worden voor 
gesteld. Het is dan ook goed dat het Mesdag Zuivelfonds hiermee aan de 
slag is gegaan. 

Alle sectoren aan de slag 
Desondanks heeft het college al verschillende maatregelen geadviseerd 
om het stikstofprobleem aan te pakken. Omdat verschillende sectoren 
een bijdrage leveren aan de overbelasting van stikstof op Natura2ooo 
gebieden, mag van al deze sectoren ook een bijdrage aan oplossende 
maatregelen worden gevraagd. Opmerkelijk genoeg wordt hierbij (weer) 
de luchtvaart niet genoemd. Als het goed is, adviseert het college hierover 
wel iets in het advies voor de langere termijn. 

Geen generieke krimp 
Het college adviseert uitdrukkelijk geen generieke krimp in de veehouderij. 
Niet alleen zijn er grote verschillen in ammoniakemissie tussen en binnen 
sectoren, maar ook tussen bedrijven die wel of niet hebben geïnvesteerd 
in verduurzaming van de bedrijfsvoering en in emissiebeperking. 

Wel andere maatregelen 
Het college adviseert wel om verschillende andere maatregelen te treffen, 
waaronder ook een verwerving of sanering van agrarische bedrijven. 

Het gaat dan om bedrijven met relatief hoge emissies of verouderde 
stalsystemen in en nabij Natura2ooo-gebieden. Dat moet selectief, 
doelgericht en gebiedsspecifiek gebeuren. Uiteindelijk moet volgens het 
college onteigening juridisch mogelijk zijn. Of het zover komt, is aan de 
overheid. Verder adviseert het college om de bron maatregelen uit het PAS 
en nieuwe maatregelen dwingend voor te schrijven. De bron maatregelen 
uit het PAS zien op het Besluit emissiearme huisvesting zoals dat vanaf 
1 augustus 2015 geldt, een aanscherping van de normen voor het uitrijden 
van mest en voer- en managementmaatregelen. 

Voor de blijvende veehouderijen adviseert het college om versneld in te 
zetten op het toepassen van de meest actuele milieupraktijk (waaronder 
innovatieve technieken en bedrijfsmethoden). Verder adviseert het college 
om op korte termijn de toepassing van emissiereducerende technieken en 
-praktijken te versnellen door deze via experimenteerruimte vroegtijdig 
toe te staan. Want op dit moment wordt innovatie in de veehouderij 
belemmerd. Ook is volgens het college financiële steun essentieel om 
bestaande technieken vervroegd te kunnen afschrijven ten behoeve van 
de aanschaf van innovatieve emissiereducerende technieken. 

Overig 
Het college wijst er ook op dat vergunningverlening weer op gang moet 
worden gebracht. Dat is mogelijk als er per saldo geen sprake is van een 
toename van de stikstofdepositie. Daar kan regelmatig voor worden 
gezorgd door intern of extern salderen. Het college wijst erop dat daarbij 
afroming {korting) van belang is om de emissies te reduceren. Latente 
ruimte kan worden afgeroomd of worden ingetrokken door PAS-vergun 
ningen (deels) in te trekken. Voor PAS-vergunningen geldt namelijk dat 
als binnen twee jaar geen gebruik is gemaakt van de vergunning, deze 
vergunning {deels) kan worden ingetrokken. De ruimte die mede hierdoor 
ontstaat, kan bijvoorbeeld (deels) worden gebruikt als oplossing voor 
activiteiten die onder het PAS waren vrijgesteld van de natuurvergunning 
plicht (waaronder PAS-meldingen). Voor bemesten (en beweiden) komt het 
college eind 2019 met een apart advies. 
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