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Samenvatting 
De Provincie Limburg wil inzicht in de mogelijkheden voor het gelijktijdig realiseren van 
economische ontwikkelingen in Greenport Venlo, Zevenellen en Chemelot, en het compenseren van 
de hierdoor veroorzaakte extra stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. 
Compenseren van de toename van stikstofdepositie als gevolg van uitbreiding op de eigen locatie 
kan - middels interne saldering - door het inzetten van emissiereducerende maatregelen op de eigen 
locatie, dan wel - middels externe saldering - door het staken van een activiteit met stikstofemissie 
op een andere locatie. Dit onderzoek richt zich vooral op de perspectieven van extern salderen. Het 
bepalen van de effecten hiervan op de depositie-afname in de Natura 2000-gebieden is uitgevoerd 
voor de veehouderijen gelegen in een straal van 5 kilometer rondom Greenport Venlo, Zevenellen 
en Chemelot. Op basis van het beschikbare vergunningenbestand van veehouderijlocaties, is met 
AERIUS calculator per bedrijf de stikstofdepositie berekend op vooraf bepaalde rekenpunten, 
waarvan wordt aangenomen dat hier de hoogste depositie zal plaatsvinden. Deze berekende 
stikstofdeposities zijn afgezet tegen de berekende stikstofdeposities die verbonden zijn aan 
beschikbare informatie over de ontwikkelbehoefte van Greenport Venlo, Zevenellen en Chemelot. 
Analyse van web-bvb gegevens laat zien dat in de onderzoeksgebieden de ammoniakemissie vanuit 
de veehouderij vooral afkomstig is van locaties met varkens en rundvee. De vergunde 
ammoniakemissie vanuit traditionele varkensstallen is per 1 januari 2020 naar verwachting 
aanzienlijk afgenomen, doordat het merendeel van de locaties die onder het gedoogbeleid vielen, 
nu zal zijn gestopt. Daarna komt de meeste emissie van locaties met ‘overige rundveehouderij’ - 
dus niet uit de melkveehouderij en vleeskalverhouderij - waarvoor geen emissiearme stalsystemen 
beschikbaar zijn. De met AERIUS calculator uitgevoerde berekeningen geven aan dat er binnen het 
onderzoeksgebied in principe voldoende stikstofdepositie beschikbaar is om de toename van 
depositie vanuit de drie planlocaties te kunnen compenseren.  
Omdat er vanuit Limburg zelfs op Natura2000-gebieden in Groningen of Zuid-Holland depositie 
berekend kan worden, en deze gebieden in alle windrichtingen liggen, dient ook in alle 
windrichtingen de toename van stikstofdepositie gecompenseerd te worden. Daarom komen als 
eerste de veehouderijlocaties in de nabijheid van de te ontwikkelen locaties in aanmerking, en niet 
de locaties dicht bij een Natura 2000-gebied. Dat zou weliswaar voor dat gebied gunstig zijn, maar 
deze ammoniak zal voor een ander gebied, in een andere windrichting, niet zo gunstig rekenen. 
Hierdoor kan het noodzakelijk zijn, om in meerdere richtingen, locaties (gedeeltelijk) te kopen. 
Overigens kunnen ook andere bronnen buiten de landbouw benut worden voor externe saldering. En 
alvorens de mogelijkheden tot externe saldering worden onderzocht, dienen de mogelijkheden tot 
het verder reduceren van de emissie van de beoogde activiteit en eventuele interne saldering op de 
planlocatie onderzocht te worden. 
Voor de inzet van generieke maatregelen om de emissie van ammoniak vanuit de veehouderij 
versneld te reduceren onderscheiden we: (1) naar voren halen van de datum van 1-1-2030, (2) 
aanscherpen emissie-eisen voor enkele diercategorieën, en (3) extra afromen van de maximale 
uitstoot per locatie. Vanuit het oogpunt van proportionaliteit ligt het in de rede om de datum van 1-
1-2030 voor de bestaande diercategorieën te behouden. Omdat de afstand tot een Natura 2000-
gebied sterk bepalend is voor de depositie, is de kosteneffectiviteit van generieke maatregelen 
gericht op behoud van regionale economische ontwikkeling veelal beperkt. Echter voor het 
verbeteren van natuurdoelen over grotere gebieden is de kosteneffectiviteit per kg gereduceerde 
NH3 emissie van generieke maatregelen 4 tot 7 keer groter dan van maatwerk middels opkopen van 
veehouderijen. 
Voor een afgewogen balans tussen verlagen van de stikstofdepositie en ruimte voor economische 
groei wordt aanbevolen samen met belanghebbenden na te gaan welke activiteiten uitgevoerd 
moeten worden om snel gewenst resultaat te boeken. Stimuleren van versneld invoeren van 
juridisch houdbare meetsystemen draagt ook bij, door het bieden van handelingsperspectief voor 
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ondernemers. Verder is van belang voor andere gebieden in Limburg de situatie in beeld te brengen, 
en hierbij samen te werken met Brabant en Gelderland.   
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1. Achtergrond 
Tot 29 mei 2019, was de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna PAS), de toestemmingsbasis voor 
het verlenen van vergunningen inzake de Wet Natuurbescherming.  
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State middels een uitspraak bepaald dat de PAS niet meer als 
basis voor vergunningverlening mag worden gebruikt. Op grond van de PAS werd toestemming 
verleend voor projecten – die leidden tot verhoging van de stikstofuitstoot – zonder dat men er van 
verzekerd was dat er geen negatieve effecten op natuurgebieden zouden zijn. De Raad van State 
heeft bepaald dat dit in strijd is met de Habitatrichtlijn en daarmee de PAS buiten werking gesteld. 
De recente discussie over stikstof is een gevolg van deze uitspraak.  
 
De habitatrichtlijn is een richtlijn om de natuur te beschermen. De richtlijn zelf zegt niets over 
stikstof. Het is echter via het nadrukkelijke beroep dat de Habitatrichtlijn doet op de 
wetenschappelijke onderbouwing van het voorkomen van natuurschade dat stikstof een prominente 
plek heeft gekregen in het beleid dat volgde uit de Habitatrichtlijn. Stikstof is één van de knoppen 
om aan te draaien. De staat van instandhouding van de natuur wordt bepaald door een samenspel 
van verschillende factoren, zoals stikstofdepositie, waterkwaliteit en –kwantiteit, inrichting van de 
gebieden en het creëren van extra leefgebied (bron: stikstof in perspectief). 
 
Een afname van de stikstofdepositie is om twee redenen van belang. Ten eerste voor het verbeteren 
van de natuur en het op lange termijn halen van instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-
gebieden. Ten tweede omdat het reduceren van stikstofdepositie op korte termijn de enige manier 
is (mits juridisch houdbaar) om ruimte te creëren voor vergunningverlening (bron: stikstof in 
perspectief).  
 
Sinds de uitspraak van de Raad van State, biedt de PAS geen grondslag meer voor het verlenen van 
vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat projecten en andere 
handelingen, die leiden tot een toename van stikstofdepositie niet vergund kunnen worden, omdat 
significant nadelige gevolgen niet uitgesloten kunnen worden. De consequentie van deze uitspraak is 
dat allerlei ontwikkelingen zoals woning- en wegenbouw nu geen doorgang kunnen vinden.  
 
De Habitatrichtlijn (en Vogelrichtlijn) bepaalt dat projecten die significante effecten op 
natuurgebieden hebben, toch door kunnen gaan als er geen alternatieven zijn, er dwingende 
redenen van groot openbaar belang zijn of als er gecompenseerd wordt (de ADC-toets)1. Onder deze 
toets kan voor een klein deel van de gewenste ontwikkelingen toch vergunning worden verleend.  
 
Voor initiatieven, die niet onder de ADC-toets vergund kunnen worden én die leiden tot een 
toename van stikstofdepositie, staan op dit moment twee wegen open: interne saldering en externe 
saldering, zoals men het voor de invoering van de PAS ook deed. Onder interne saldering wordt 
verstaan het nemen van maatregelen op de eigen locatie om de stikstofemissie van de bestaande 
activiteiten te verlagen, zodat de stikstofdepositie door het project niet toeneemt. Hierbij kan 
gedacht worden aan het plaatsen van een extra filter op een schoorsteen of een luchtwasser op een 
bestaande stal. Onder externe saldering verstaat men het staken van een activiteit met 
stikstofemissie op een andere locatie ten behoeve van de uitbreiding op de gewenste locatie. 
Hierbij is het van belang dat er per saldo een gelijkblijvende of afnemende stikstofdepositie is en 

                                             
1     Artikel 6, derde en vierde lid van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna Publicatieblad Nr. L 206). 
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de onderlinge samenhang juridisch goed vastgelegd is.  
 
Hierdoor is het aannemelijk dat autonome ontwikkelingen of generieke maatregelen niet benut 
kunnen worden om vergunningen mogelijk te maken.  

1.1 Stikstofdepositie   
De invloed van een economische activiteit op de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied is 
afhankelijk van de stikstofuitstoot van de activiteit en de afstand tot het Natura 2000-gebied.  
 
De stikstofemissie van een veehouderijlocatie is afhankelijk van onder andere het aantal dieren, de 
toegepaste huisvestingssystemen en de wijze van ventileren. In de Regeling Ammoniak en 
Veehouderij is per stalsysteem een ammoniakemissiefactor per dierplaats per jaar vastgesteld. Door 
toepassing van emissiearme technieken, zoals bijvoorbeeld een luchtwasser of emissiebeperkende 
stalvloer, kan de ammoniakemissie (en daarmee stikstofemissie) uit een veehouderij worden 
beperkt. In het Besluit emissiearme huisvesting is bepaald voor welke diercategorieën emissiearme 
huisvesting verplicht is en is bepaald hoeveel ammoniak er maximaal per dierplaats per jaar mag 
worden uitgestoten. Echter, niet voor alle diercategorieën is emissiearme huisvesting 
voorgeschreven dan wel beschikbaar. Op grond van Geconsolideerde omgevingsverordening Limburg 
2014 heeft provincie Limburg een verdergaande reductieplicht opgelegd voor het realiseren van 
nieuwe stallen en/of het aankoppelen of aanleggen van systemen.  
 
De factor afstand geldt voor de NH3-emissie in sterkere mate dan voor de NOx-emissie. Uit de 
onderstaande grafiek blijkt dat de gemiddelde depositie in mol N/ha/jaar voor een veehouderij met 
een emissie van 500 kg NH3/jaar en voor mobiele werktuigen (blauw) met een emissie van 500 kg 
NOx/jaar op korte afstanden sterk verschilt. Bij grotere afstanden nemen de verschillen af maar 
dan zijn de absolute deposities ook lager. De afstand tot een Natura 2000-gebied is dus sterk 
bepalend voor de depositie, hetgeen de kosteneffectiviteit van generieke maatregelen beperkt. De 
totale stikstofemissie van de bouw van 75.000 woningen ligt in de orde van grootte van 1% van de 
totale jaarlijkse emissie van alle rundveehouderijen in Nederland. Maar in eerste instantie is 
bepalend waar de locaties liggen voor het effect op de stikstofdepositie op een bepaald 
natuurgebied. 
 

 
Figuur 1: Gemiddelde depositie mol N/ha/jaar op verschillende afstanden weergegeven voor een veehouderij 
(groen) met een emissie van 500 kg NH3/jaar en voor mobiele werktuigen (rood) met een emissie van 500 kg 
NOx/jaar (SWECO, oktober 2019). 
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1.1.1. Vergelijking woningbouw met veehouderij2 

Bij de aanleg van 100 woningen komt in de aanlegfase maximaal 5.000kg NOx/jaar vrij. Bij een 
bestaande veehouderijlocatie is er gedurende de gebruiksfase veelal sprake van een lagere 
jaarlijkse hoeveelheid NH3 (1.300 – 5.000 kg) maar daarbij zijn de bijbehorende deposities in de 
directe omgeving vele malen groter (zie figuur 1). Bij een gemiddelde melkveehouderij van 100 
dieren zal de depositie op 1 km nog circa 5 mol bedragen, terwijl dit bij de aanleg van een 
woningbouwlocatie van 100 woningen op dezelfde afstand gemiddeld 1,6 mol/ha/jaar is ofwel meer 
dan 2-3 maal lager.  
 
In de gebruiksfase is de depositie van een project van 100 woningen op 1 km afstand gemiddeld 
0,024 mol/ha/jaar. De stikstofdepositie in de gebruiksfase van een melkveehouderij van 100 koeien 
is bij een afstand van 1 kilometer dus ruim 200 keer zo hoog als die van de gebruiksfase van een 
woningproject van 100 woningen. De bouw van 1.000 woningen (appartementen) nabij een 
stadscentrum met openbaar vervoer op een afstand van ca. 3 km van het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied, levert in de gebruiksfase een gemiddelde stikstofdepositie van ca. 0,02 mol/ha/jaar. 
Tegenover een (traditionele) melkveehouderij van 100 koeien op circa 1 km afstand van het zelfde 
natuurgebied met een depositie van ca. 2-3 mol/ha/jaar (Bron: SWECO, 2019). 
 
  

                                             
2 Bron: Stikstofdepositie en woningbouwontwikkeling (SWECO, in opdracht van NEPROM, 2019) 



 

 

8 
 

2. Het onderzoek 

2.1  Onderzoeksvraag 
De Provincie Limburg wil meer inzicht in de gewenste combinaties van oplossingsrichtingen voor het 
stikstofdossier, vertrekkend van het gebiedsperspectief. Dit project richt zich op het identificeren 
en beoordelen van mogelijke oplossingsrichtingen voor het gelijktijdig realiseren van economische 
ontwikkelingen in Limburg en het compenseren van de hierdoor veroorzaakte depositie op Natura 
2000-gebieden. Op basis hiervan wordt een aanzet gegeven voor kosteneffectieve maatregelen om 
economische ontwikkelingen nu en later mogelijk te maken. De mogelijke oplossingsrichtingen voor 
nieuwe economische ontwikkelingen worden afgeleid van een gebiedsanalyse van de 
stikstofdepositie op de Natura 2000 gebieden in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg door individuele 
veehouderijlocaties die op een bepaalde afstand van deze natuurgebieden gelegen zijn. 

2.2  Aanpak van het onderzoek 
Provincie Limburg wil in beeld brengen wat eventuele compensatiemogelijkheden zijn voor de 
ontwikkeling van Greenport, Zevenellen en Chemelot. Economische ontwikkeling leidt tot een 
toename van de stikstofdepositie op nabijgelegen natuurgebieden. Om toch te mogen ontwikkelen 
kan eventueel gebruik gemaakt worden van het compensatie-potentieel van veehouderijen in de 
omgeving3. De gebiedsanalyse naar de meest voor de hand liggende maatregelen in de 
landouwsector en welke effecten dit oplevert voor depositie-afname in de Natura 2000-gebieden 
concentreert zich op de Natura 2000-gebieden in de nabijheid van Greenport Venlo, bedrijfsterrein 
Zevenellen en Chemelot. De uitgevoerde analyses hebben betrekking op de stikstofdepositie die 
wordt veroorzaakt in de gebruiksfase.  
 
Onderdeel hiervan vormt de doorrekeningen van individuele agrarische bedrijven, gebaseerd op 
data uit het vergunningenbestand (web-bvb), liggend tussen niet-landbouwgebieden en 
natuurgebieden.  
 
  

                                             
3     Op basis van landelijke regelgeving, is extern salderen met een veehouderij op dit moment nog niet toegestaan. 

Ondertussen is vanuit de Rijksoverheid en de landbouwsector, de wens uitgesproken om ongecontroleerde verkoop van 

rechten aan partijen buiten de landbouw te voorkomen danwel te sturen. De intentie is om dit alleen toe te staan als dit past 

binnen de gebiedsgerichte aanpak. 
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In de onderstaande figuur zijn de locaties (en de betreffende diercategorieën) weergegeven van de 
veehouderijen die in het onderzoek zijn doorgerekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. Veehouderijbedrijven die onderdeel vormen van de berekening. Boven: gebied Greenport, links 
onder: gebied Zevenellen, rechts onder: gebied Chemelot.  
 
Rekenpunten 
Normaliter berekent AERIUS de stikstofdepositie over alle stikstofgevoelige hexagonen (een zeshoek 
met de oppervlakte van één hectare) binnen de in Nederland gelegen Natura 2000-gebieden. In de 
resultaten wordt het hexagon met de hoogste depositie weergegeven. Dit heeft als gevolg, dat 
indien er 50 locaties doorgerekend worden, er 50 keer een ander hexagon kan worden weergegeven 
in de resultaten. Deze resultaten zouden kunnen worden benut voor het bepalen van piekbelasters4 
op de natuur. Dit wordt weergegeven in de linkse afbeelding van onderstaande afbeeldingen.  
 

                                             
4     Er gelden verschillende definities voor een piekbelaster. Een definitie is een bedrijf met een depositie van >200 mol. Een 

andere definitie is een depositie van >50% van de kritische depositiewaarde op de gevoelige natuur. In dit rapport hanteren 

we een depositie van >200 mol. 
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In het kader van dit onderzoek is het van belang om: 
- De depositie van de veehouderijen te bepalen op de hexagonen die voor de te ontwikkelen 

activiteiten van belang zijn; 
- De depositie van de veehouderijen met elkaar te kunnen vergelijken. 

  
Om dit mogelijk te maken, is er voor gekozen om gebruik te maken van vaste rekenpunten. Hiervoor 
zijn de dichtstbijzijnde punten vanaf de te ontwikkelen locatie genomen, omdat wordt aangenomen 
dat hier de hoogste depositie zal plaatsvinden. Dit wordt weergegeven in de rechtse afbeelding van 
onderstaande afbeeldingen. 

 

 Figuur 3: Focus natuur verbeteren              Figuur 4: Focus economische ontwikkeling 

Gegevensbronnen 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen. Conform afspraak is bij 
de uitvoering van dit onderzoek samengewerkt met Pouderoyen. Waarbij Pouderoyen de AERIUS-
berekeningen van de ontwikkelbehoefte en het web-bvb-bestand heeft aangeleverd.  
 
Voor het bepalen van de benodigde stikstofdepositie is gebruik gemaakt van AERIUS 
(https://calculator.aerius.nl/calculator/). De AERIUS-berekeningen zijn in december 2019 
uitgevoerd, op basis van AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8, databaseversie b42988oa81.  
 
Er is gebruik gemaakt van het web-bvb-bestand van datum 07-02-2018. 
 
Berekeningen  
Op basis van het web-bvb-bestand is berekend welke veehouderijlocaties binnen een straal van 5 
kilometer rondom de ontwikkellocaties zijn gelegen. Het web-bvb-bestand bevat per 
veehouderijlocatie o.a. de volgende gegevens: 

- De xy-coördinaat van het middelpunt van de locatief; 
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- Het aantal vergunde dieren en het bijbehorende huisvestingssysteem (middels RAV code); 
- De vergunde ammoniakemissie. 

 
Het rekenprogramma AERIUS is gebruikt voor het bepalen van de relevante vaste rekenpunten in het 
onderzoeksgebied (5 km) rondom de te ontwikkelen locatie. Vervolgens is de informatie uit het 
web-bvb bestand, benut voor het berekenen van de stikstofdepositie van de individuele locaties, op 
deze vaste rekenpunten. Hierbij is uitgegaan van standaardwaarden ten aanzien van ventilatie.  
 
Uitgevoerde rekenexercities 
Per gebied, zijn stapsgewijs de volgende berekeningen uitgevoerd voor het inventariseren en 
beoordelen van de compensatiemogelijkheden: 

1. Bepaling van de hoeveelheid stikstof verbonden aan het ontwikkelen van de locatie (op 
basis van basisbestand Pouderoyen); 

2. Bepaling xy-coördinaat, middelpunt van de te ontwikkelen locatie; 
3. Identificatie van de Natura 2000-gebieden binnen het onderzoeksgebied (straal 5 km); 
4. Bepaling vaste rekenpunten op de rand van het Natura 2000-gebied middels AERIUS; 
5. Berekening van de stikstofdepositie van de te ontwikkelen locatie op de vaste rekenpunten; 
6. Bepaling van de veehouderijen in het zoekgebied, door op basis van afstand van het 

middelpunt van de cirkel, de juiste veehouderijlocatie uit het web-bvb-bestand te 
berekenen;. 

7. Per veehouderijlocatie een berekening van de stikstofdepositie uitgaand van de vergunde 
situatie op de vastgestelde rekenpunten middels AERIUS; 

8. Identificatie van de locaties met het meeste perspectief om voldoende compensatie in te 
brengen. 

 
Stap 1: Voor de bepaling van de hoeveelheid stikstof die verbonden is aan de ontwikkelingen van 
Greenport, Zevenellen en Chemelot is gebruik gemaakt van reeds eerder uitgevoerde AERIUS-
berekeningen. 
 
Stap 2, 3 + 4: Voor het identificeren van het onderzoeksgebied, is als eerste het globale middelpunt 
van de te ontwikkelen locatie bepaald. Het bijbehorende coördinaat is bepaald op de kaart in 
AERIUS. Vervolgens is AERIUS verzocht om de rekenpunten binnen een straal van 5 kilometer vanaf 
dit punt te bepalen. AERIUS geeft dan een overzicht van de dichtstbijzijnde habitats en de rand van 
het gebied.  
Normaliter berekent AERIUS de stikstofdepositie van een initiatief over alle stikstofgevoelige 
hexagonen en geeft als resultaat per locatie, per natuurgebied, de hoogste depositie weer die 
wordt veroorzaakt op deze hexagonen. Afhankelijk van de ligging en emissie van een initiatief, 
wordt hier dus een ander hexagon weergegeven.  
Om vergelijkbare resultaten te verkrijgen, is er voor gekozen om te rekenen op vaste rekenpunten. 
Dit betreffen die punten die het dichtstbij de te ontwikkelen locatie zijn gelegen, omdat hier naar 
verwachting de hoogste depositie zal plaatsvinden. 
 
Stap 5: In deze stap is middels AERIUS Calculator, de stikstofdepositie, van de verwachte NOx en 
NH3 emissie, op de vaste rekenpunten berekent.  
 
Stap 6: Op basis van het gekozen middelpunt, is in het web-bvb-bestand op basis van de xy-
coördinaten berekend welke locaties binnen 5 kilometer zijn gelegen vanaf dit punt. Deze selectie 
is gemaakt door de afstand te berekenen tussen het coördinaat van het middelpunt en het 
coördinaat van het bedrijf.  
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Dit resulteerde in 49 locaties rondom Greenport, 72 locaties rondom Zevenellen en 54 locaties 
rondom Chemelot. 
 
Stap 7: In deze stap is per bedrijf een AERIUS-berekening gemaakt van de stikstofdepositie op de 
vaste rekenpunten, die zijn geïdentificeerd voor dat betreffende gebied. Bij het berekenen van de 
stikstofdepositie, is uitgegaan van de gegevens uit het web-bvb en standaardwaarden ten aanzien 
van de emissiepunten. Er heeft geen controle op de juistheid van de gegevens en geen toetsing aan 
de beleidsregel plaatsgevonden.  
 
Stap 8: De uitgevoerde berekeningen hebben geleid tot een beeld van het totale 
compensatiepotentieel vanuit de veehouderij, alsook een ranking van de individuele locaties. Op 
grond van de “Beleidsregel intern en extern salderen in Limburg december 2019” (hierna 
beleidsregel), is vastgelegd dat bij externe saldering 70% van de ammoniak door de koper mag 
worden benut. Om in beeld te brengen hoeveel depositie voor koper beschikbaar zou zijn, zijn de 
AERIUS-resultaten rekenkundig omgerekend naar 70%.  
 
De AERIUS-berekeningen zijn in december 2019 uitgevoerd, op basis van AERIUS versie 
2019_20191018_c53b8fdaa8, database versie b42988oa81.  
 
Analyse: 
Op basis van het web-bvb-bestand is een analyse gemaakt van de structuur van de veehouderij in 
het onderzoeksgebied. Er is inzichtelijk gemaakt welke diercategorieën in welke mate bijdragen aan 
de ammoniakemissie in het gebied en welk deel van de ammoniak afkomstig is uit traditionele dan 
wel emissiearme stalsystemen. Er is ook in beeld gebracht voor welk gedeelte van de traditionele 
stalsystemen emissiereductie mogelijk is. Dit geeft een globaal beeld van het reductiepotentieel in 
de regio, indien voor generieke maatregelen zou worden gekozen. 
 
Ten tweede is het resultaat van de uitgevoerde AERIUS berekeningen, verwerkt in een overzicht van 
de stikstofdepositie op de vastgestelde rekenpunten. Enerzijds geeft dit overzicht een beeld van de 
zogenaamde piekbelasters (veehouderijen met een depositie van >200 mol/ha/jaar op de Natura 
2000-gebieden). Anderzijds geeft het een beeld van de mogelijke (externe) salderingslocaties.  
 
Als derde zijn een aantal beslissingsregels doorlopen, om te onderzoeken welke veehouderijen 
mogelijk kansen bieden, om de toename van stikstofdepositie vanuit de planlocaties te 
compenseren. Deze beslissingsregels, zijn afhankelijk van de omvang van de vraag, de ligging van de 
nabij gelegen Natura 2000-gebieden en de structuur van de nabijgelegen veehouderijen (aantal, 
omvang en diercategorie). 
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3. Resultaten 
In de hierna volgende paragrafen worden de resultaten van de uitgevoerde berekeningen en 
analyses weergegeven voor de gebieden Greenport, Zevenellen en Chemelot.  

3.1 Greenport 
Binnen een straal van 5 kilometer rondom Greenport, zijn geen Natura 2000-gebieden gelegen. Op 
iets meer dan 5 kilometer is aan de oostkant het Natura 2000-gebied “Maasduinen” gelegen.  
Ten behoeve van het in beeld brengen van de mogelijkheden is gekozen om een middelpunt te 
kiezen, waarbij een hoek van het Natura 2000-gebied binnen de cirkel van het onderzoeksgebied 
valt.  
 
Om de mogelijkheden betreffende het Natura 2000-gebied “Maasduinen” in beeld te brengen zijn er 
3 rekenpunten aan de rand van het gebied bepaald.  

3.1.1 Ontwikkelbehoefte Greenport 

De verwachte uitstoot van het oprichten van industriële bronnen, mobiele bronnen en 
energiebronnen in het plangebied Greenport bedraagt 656,44 ton NOx per jaar en 31,97 ton NH3 per 
jaar (bron: Pouderoyen en compagnons). Middels het programma AERIUS Calculator is berekend 
hoeveel depositie de genoemde emissie veroorzaakt op de omliggende Natura 2000-gebieden. De 
benodigde depositie bedraagt 13,82 mol/ha/jaar op punt A, 11,54 mol/ha/jaar op punt B en 13,85 
mol/ha/jaar op punt C.  

Voor de 49 bedrijven gelegen in de cirkel is gerekend op de rekenpunten A, B en C.  

Figuur 5: Rekenpunten Maasduinen 
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Daarnaast zijn, als extra, ook 8 veehouderijen, die dichtbij het gebied zijn gelegen, maar buiten 
het onderzoeksgebied liggen, doorgerekend. Hiervoor zijn onderstaande rekenpunten gebruikt. 

Figuur 6: Rekenpunten 

3.1.2 Structuur veehouderij 

In het onderzoeksgebied zijn 49 veehouderijlocaties met 185 stalsystemen gelegen. Van deze 185 
stalsystemen, staan er 141 geregistreerd met een RAV-code behorende bij traditionele huisvesting. 
Dit wil zeggen dat er geen emissiearm stalsysteem wordt toegepast. Uit onderstaande tabel blijkt 
dat 108.347 kg NH3 komt vanuit traditionele huisvestingssystemen, dit betreft 77% van de totale 
emissie. 
 

  Aantal stallen Ammoniakemissie % bijdrage 
Niet emissiearm 141 108.347 77% 
Emissiearm 44 32.757 23% 
Totaal 185 141.104   

Tabel 1: Verhouding emissiearme en niet-emissiearme stalsystemen in het onderzoeksgebied Greenport 
 
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de traditionele stallen over de verschillende 
diercategorieën weer. Van de 141 traditionele stalsystemen heeft 43% betrekking op 
varkenshouderij. De varkenshouderij draagt voor 66% bij aan de ammoniakemissie uit traditionele 
stallen. Er zijn 54 stalsystemen, waarvoor binnen de RAV-lijst geen emissiearm huisvestingssysteem 
beschikbaar is, namelijk voor overig melkvee, schapen en paarden. Zij dragen voor 10% bij aan de 
ammoniakemissie.  
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Op basis van het web-bvb-bestand zijn er 9 bedrijven die naar verwachting gebruik hebben gemaakt 
van de stoppersregeling5 en per 1-1-2020 zijn gestopt. De vergunde emissie van deze bedrijven 
bedraagt 23.593 kg NH3. Dit is circa 33% van de ammoniakemissie uit traditionele stalsystemen voor 
varkens.  
 
 

Niet emissie arm 
Melkkoeien >2 jaar 13 11.343 10% 
Vleeskalveren 5 9.142 8% 
Overig melkvee 41 10.168 9% 
Schapen 2 35 0% 
Melkgeiten 4 2.160 2% 
Paarden 11 798 1% 
Varkens 61 71.674 66% 
Pluimvee 4 3.026 3% 
  141 108.347   

Tabel 2: Verdeling niet emissiearme stalsystemen over de diercategorieën 
 
 
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de emissiearme stallen over de diercategorieën weer. De 
varkenshouderij heeft het grootste aandeel van de emissiearme dierhouderij in dit gebied, namelijk 
84% van het aantal stalsystemen en 70% van de ammoniakemissie.  
 
 

Wel emissie arm 
Melkkoeien >2 jaar 2 3.910 12% 
Varkens 37 23.047 70% 
Pluimvee 4 4.796 15% 
overig 1 1.004 3% 
  44 32.757   

Tabel 3: Verdeling emissiearme stalsystemen over de diercategorieën. 
 

3.1.3 Stikstofdepositie veehouderij 

De totale benutbare stikstofdepositie (70% van vergund) van de veehouderij (incl. eventuele 
stoppers) op de vaste rekenpunten bedraagt 70,22 mol/ha/jaar op punt A, 228,46 mol/ha/jaar op 
punt B en 102,75 mol/ha/jaar op punt C. In onderstaande tabel zijn de 7 veehouderijen met een 
depositie van >3 mol/ha/jaar weergegeven. Bijlage 1 bevat de volledige tabel met de depositie van 
alle doorgerekende veehouderijen.  
 
 
 

                                             
5     In dit kader wordt met stoppers gedoeld op de gedoogstoppers 2020. In de beleidsregel is in artikel 6, lid 5 bepaald dat 

deze ammoniak niet benut mag worden voor externe saldering.  
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Dossier Greenport 
A B C 

13,82 11,54 13,85 

7 15,70 197,33 46,77 
12 21,72 7,39 4,93 
13 0,15 0,30 15,72 
10 9,61 3,38 2,35 
14 0,15 0,31 6,92 
30 3,25 2,92 4,21 
9 3,82 2,07 1,68 
- - - - 

47 0,01 0,01 0,01 
Tabel 4: Toelichting depositie van >3 mol/ha/jaar 
 
Op basis van de gegevens uit het web-bvb, in combinatie met luchtfoto’s, is van deze dossiers een 
analyse gemaakt. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dossiers 7, 13 en 14 locaties betreffen 
welke zeer dicht bij het gebied zijn gelegen, de waarde op de rand van het gebied is hierdoor 
onbetrouwbaar. Dossiers 12 en 10 hebben waarschijnlijk betrekking op veehouderijlocaties die mee 
hebben gedaan met de stoppersregeling, deze ammoniak kan niet benut worden ten behoeve van 
externe saldering. Voor dossier 30 is ons inziens verouderde vergunningeninformatie opgenomen in 
het web-bvb.  

3.2 Zevenellen 
Binnen een straal van 5 kilometer rondom Zevenellen zijn 3 Natura 2000-gebieden gelegen, 
namelijk Leudal, Swalmdal en Roerdal. Om de ontwikkelbehoefte en het externe 
salderingspotentieel in beeld te brengen, zijn per gebied 2 rekenpunten bepaald.  
In onderstaand figuur zijn de vaste rekenpunten weergegeven (gele vlakjes), ten opzichte van de te 
ontwikkelen locatie (paarse vlakjes). Voor het gebied “Roerdal” valt alleen de rand van het gebied 
binnen het onderzoeksgebied, voor een volledig beeld is echter ook het dichtstbijzijnde habitat 
meegenomen in de berekening (punt F).  
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Figuur 7: Rekenpunten Zevenellen 

3.2.1 Ontwikkelbehoefte Zevenellen 

De verwachte uitstoot van het oprichten van diverse industriële bronnen in het plangebied 
Zevenellen bedraagt 20,25 ton NOx per jaar en 1,93 ton NH3 per jaar (bron: Pouderoyen en 
compagnons). Middels het programma AERIUS Calculator is berekend hoeveel depositie de 
genoemde emissie veroorzaakt op de omliggende Natura 2000-gebieden. De depositie bedraagt 1,71 
mol/ha/jaar op punt A, 1,64 mol/ha/jaar op punt B, 0,46 mol/ha/jaar op punt C, 1,59 mol/ha/jaar 
op punt D, 1,28 mol/ha/jaar op punt E en 0,18 mol/ha/jaar op punt F.  

3.2.2 Structuur veehouderij  

In het onderzoeksgebied zijn 72 veehouderijlocaties met 220 stalsystemen gelegen. Van deze 220 
stalsystemen staan er 190 geregistreerd met een RAV-code behorend bij traditionele huisvesting. Dit 
wil zeggen dat er geen emissiearm stalsysteem wordt toegepast. Uit onderstaande tabel, blijkt dat 
51.324 kg NH3 komt vanuit traditionele huisvestingssystemen, dit betreft 64% van de totale emissie. 
 

  Aantal stalsystemen Ammoniakemissie % bijdrage 

Niet emissiearm 190 51.324 64 
Emissiearm 30 29.401 36 

Totaal 220 80.725   
Tabel 5: Verhouding emissiearme en niet-emissiearme stalsystemen in het onderzoeksgebied 
 

 
 
Onderstaande tabel, betreft een weergave van de verdeling van de traditionele stallen over de 
verschillende diercategorieën. Van de 190 traditionele stalsystemen, heeft 49% betrekking op 
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(melk)rundveehouderij. Deze sector draagt voor 67% bij aan de ammoniakemissie uit traditionele 
stallen. De varkenshouderij draagt voor 26% bij aan de ammoniakemissie uit traditionele stallen. Er 
zijn 120 stalsystemen, waarvoor binnen de RAV lijst geen emissiearm huisvestingssysteem 
beschikbaar is, namelijk voor overig melkvee, schapen en paarden. Zij dragen voor 30% bij aan de 
ammoniakemissie.  
 
Van de 15 varkenshouderijbedrijven in het onderzoeksgebied voldoen er 4 waarschijnlijk aan het 
Besluit emissiearme huisvesting. De overige 11 bedrijven voldoen niet aan besluit emissiearme 
huisvesting, hebben naar verwachting meegedaan met de stoppersregeling en zijn inmiddels per 1-
1-2020 gestaakt. Als ze daadwerkelijk zijn gestaakt dan vervalt er 12.383,96 kg NH3/jaar. Deze 
ammoniak kan niet worden gebruikt ten behoeve van extern salderen, maar zal ten goede komen 
aan de Natura 2000-gebieden.  
 

Niet emissie arm 
Melkkoeien >2 jaar 28 21.745 42 
Overig melkvee 66 12.946 25 
Vleeskalveren 9 389 1 
Schapen 10 485 1 
Melkgeiten 2 23 0 
Paarden 44 1.953 4 
Varkens 23 13.371 26 
Pluimvee 4 96 0 
Overige dieren 4 315 1 

  190 51.324   
Tabel 6: Verdeling niet emissiearme stalsystemen over de diercategorieën 
 
Onderstaande tabel, betreft een weergave van de verdeling van de emissiearme stallen over de 
diercategorieën. Hier heeft de pluimveehouderij een groot aandeel, namelijk 72% van de emissie en 
43% van de stalsystemen. Er zijn 2 emissiearme stalsystemen voor melkkoeien ouder dan 2 jaar, 
welke voor 9% bijdragen aan de totale emissie.   
 

Wel emissie arm 
Melkkoeien >2 jaar 2 2.516 9 
Varkens  14 5.594 19 
Pluimvee 13 21.072 72 
overig 1 219 1 

  30 29.401   
Tabel 7: Verdeling emissiearme stalsystemen over de diercategorieën. 
 

3.2.3 Stikstofdepositie veehouderij 

De totale benutbare stikstofdepositie (70% van vergund) van de veehouderij (incl. eventuele 
stoppers) op de vaste rekenpunten bedraagt 48,75 mol/ha/jaar op punt A, 45,32 mol/ha/jaar op 
punt B, 35 mol/ha/jaar op punt C, 53,56 mol/ha/jaar op D, 127,86 mol/ha/jaar op punt E en 2,75 
mol/ha/jaar op punt F. Bijlage 2 bevat de volledige tabel met de depositie van alle doorgerekende 
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veehouderijen. 
 

Onderstaande figuur is een weergave van de 9 locaties welke een depositie van >5 mol op één van 
de omliggende Natura 2000-gebieden veroorzaakt. 
 

Dossier Zevenellen 
1,71 1,64 0,46 1,59 1,28 0,18 

A B C D E F 
1 0,22 4,39 0,20 0,23 85,05 0,05 
2 0,41 0,56 25,47 0,39 0,53 0,18 
3 0,18 2,67 0,13 0,18 21,05 0,03 
4 0,30 8,39 0,17 0,34 2,36 0,05 
5 5,34 1,07 0,53 7,74 0,83 0,23 
6 0,20 7,04 0,11 0,22 2,30 0,03 
7 6,83 0,13 0,06 3,46 0,09 0,02 
8 0,20 6,55 0,11 0,22 1,60 0,03 
9 3,54 0,60 0,70 3,68 0,54 0,22 

Tabel 8: Depositie > 5 mol 
 
Er zijn echter twee redenen, om eerst naar andere locaties te kijken. Ten eerste is de behoefte van 
Zevenellen relatief laaf. Hierdoor is het niet nodig en inefficiënt om te salderen met de bedrijven 
die dichtbij de gebieden liggen. Ten tweede zijn er binnen de straal van 5 kilometer in 3 richtingen 
gebieden gelegen. Het wegkopen van ammoniak dichtbij het gebied ten oosten van Zevenellen zal 
waarschijnlijk geen oplossing bieden voor de gebieden in het westen en/of zuiden. Dit blijkt ook uit 
bovenstaande tabel, immers dossier 3 heeft een depositie van 21,05 mol/ha/jaar op het Swalmdal 
(punt E), maar slechts 0,18 mol/ha/jaar op het Leudal (punt A).  
 
Er is daarom eerst gekeken naar de locaties die binnen 2 kilometer van Zevenellen zijn gelegen. De 
volgende locaties liggen binnen 2 km rondom het te ontwikkelen gebied. 
 

Dossier Zevenellen A B C D E F 
1,71 1,64 0,46 1,59 1,28 0,18 

7 6,83 0,13 0,06 3,46 0,09 0,02 
39 0,07 0,55 0,04 0,08 0,29 0,01 
17 1,97 1,92 0,37 1,67 1,12 0,08 
19 1,58 0,03 0,01 0,65 0,02 0,01 
46 0,27 0,34 0,06 0,25 0,19 0,01 
41 0,50 0,29 0,22 0,42 0,23 0,04 
42 0,50 0,20 0,27 0,42 0,17 0,05 
58 0,20 0,12 0,09 0,17 0,10 0,01 

Tabel 9: Loctie binnen 2 km rondom te ontwikkelen gebied 
Op basis van de gegevens uit het web-bvb, in combinatie met luchtfoto’s, is van deze dossiers een 
analyse gemaakt. Dossiers 39 en 46 hebben waarschijnlijk betrekking op veehouderijbedrijven die 
mee hebben gedaan met de stoppersregeling. Deze ammoniak mag niet benut worden ten behoeve 
van externe saldering.  
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3.3 Chemelot 
Binnen een straal van 5 kilometer rondom Chemelot zijn 4 Natura 2000-gebieden gelegen, namelijk 
Uiterwaarden langs de Limburgse Maas met Vijverbroek (België), Grensmaas, Bunder- en Elslooërbos 
en Geleenbeekdal. Om de ontwikkelbehoefte en het externe salderingspotentieel in beeld te 
brengen, is voor de Uiterwaarden en de Grensmaas een rekenpunt op de rand van het gebied 
genomen en zijn voor de overige gebieden twee rekenpunten genomen, één op de rand en één op 
het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige habitat.  
 
In onderstaande afbeelding zijn de vaste rekenpunten weergegeven (gele vlakjes), ten opzichte van 
de te ontwikkelen locaties (paarse vlakjes).  

 
Figuur 8: Rekenpunten Chemelot 

3.3.1 Ontwikkelbehoefte Chemelot 

De verwachte uitstoot van het oprichten van diverse chemische industriële bronnen in het 
plangebied Chemelot bedraagt 271,03 ton NOx per jaar en 7,8 ton NH3 per jaar (bron: Pouderoyen 
en compagnons). Middels het programma AERIUS Calculator is berekend hoeveel depositie de 
genoemde emissie veroorzaakt op de omliggende Natura 2000-gebieden. De depositie bedraagt 3,08 
mol/ha/jaar op punt A, 4,61 mol/ha/jaar op punt B, 4,45 mol/ha/jaar op punt C, 4,54 mol/ha/jaar 
op punt D, 4,29 mol/ha/jaar op punt E en 3,94 mol/ha/jaar op punt F.  

3.3.2 Structuur veehouderij  

In het onderzoeksgebied zijn 54 veehouderijlocaties met 159 stalsystemen gelegen. Van deze 159 
stalsystemen staan er 148 geregistreerd met een RAV-code behorende bij traditionele huisvesting. 
Dit wil zeggen dat er geen emissiearm stalsysteem wordt toegepast. Uit onderstaande tabel, blijkt 
dat 50.066 kg komt vanuit traditionele huisvestingssystemen, dit betreft 93% van de totale emissie. 
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  Aantal stalsystemen Ammoniakemissie % bijdrage 
Niet emissiearm 148 50.066 93% 
Emissiearm 11 3.943 7% 
Totaal 159 54.009   

Tabel 10: Verhouding emissiearme en niet-emissiearme stalsystemen in het onderzoeksgebied 
 
Onderstaande tabel, betreft een weergave van de verdeling van de traditionele stallen over de 
verschillende diercategorieën. Van de 148 traditionele stalsystemen heeft 52% betrekking op 
(melk)rundveehouderij. Deze sector draagt voor 54% bij aan de ammoniakemissie uit traditionele 
stallen. De varkenshouderij draagt voor 40% bij aan de emissie uit traditionele stallen. Er zijn 81 
stalsystemen waarvoor binnen de RAV-lijst geen emissiearm huisvestingssysteem beschikbaar is, 
namelijk voor overig melkvee, schapen en paarden, zij dragen voor 20% bij aan de emissie.  
Van de 10 varkenshouderijen in het onderzoeksgebied voldoet er 1 aan besluit emissiearme 
huisvesting. Op 1 locatie worden 7 scharrelvarkens gehouden, dit valt buiten Besluit emissiearme 
huisvesting. De overige 8 locaties zijn nog volledig traditioneel en hebben naar verwachting 
meegedaan met de stoppersregeling en zijn inmiddels per 1-1-2020 gestaakt. Hierdoor vervalt er 
20.119,47 kg NH3/jaar. Deze ammoniak kan niet worden gebruikt ten behoeve van extern salderen, 
maar zal ten goede komen aan de Natura 2000-gebieden.  
 

Niet emissie arm 
Melkkoeien >2 
jaar 28 19.496 39% 

Overig melkvee 49 7.317 15% 
Vleeskalveren 12 805 2% 
Schapen 8 320 1% 
Melkgeiten 1 11 0% 
Paarden 24 1.916 4% 
Varkens 21 20.152 40% 
Pluimvee 4 36 0% 
Overige dieren 1 12 0% 
  148 50.066   

Tabel 11: Verdeling niet emissiearme stalsystemen over de diercategorieën 
 
Onderstaande tabel, betreft een weergave van de verdeling van de emissiearme stallen over de 
diercategorieën. Hier heeft de varkenshouderij het grootste aandeel, namelijk 93% van de emissie. 
 

Wel emissie arm 
Melkkoeien >2 
jaar 1 171 4% 

Varkens  9 3.686 93% 
Pluimvee 1 86 2% 
overig 0 0 0% 
  11 3.943   

Tabel 12: Verdeling emissiearme stalsystemen over de diercategorieën 
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3.3.3 Stikstofdepositie veehouderij 

De totale benutbare stikstofdepositie (70% van vergund) van de veehouderij (incl. eventuele 
stoppers) op de vaste rekenpunten bedraagt 18,78mol/ha/jaar op punt A, 24,22 mol/ha/jaar op 
punt B, 109,16 mol/ha/jaar op punt C, 22,76 mol/ha/jaar op punt D, 76,89 mol/ha/jaar op punt E 
en 19,05 mol/ha/jaar op punt F. In onderstaande tabel zijn de 15 veehouderijen met een bijdrage 
van >1 mol/ha/jaar weergegeven. In bijlage 3 is de volledige tabel met de depositie van alle 
doorgerekende veehouderijen opgenomen.  
 
Aangezien er binnen een straal van 5 kilometer in alle windrichtingen Natura 2000-gebieden zijn 
gelegen, is onderzocht of er veehouderijlocaties in de buurt van Chemelot zijn gelegen die benut 
kunnen worden voor externe saldering. Tussen de bronnen van Chemelot, zijn 4 veehouderijlocaties 
gelegen, dossier 32, 46, 49 en 54. Zoals in onderstaande tabel is weergegeven, hebben deze locaties 
een lage stikstofdepositie terwijl Chemelot een relatief grote behoefte heeft, het is daarom niet 
kansrijk om met deze locaties te salderen.  
 

Dossier Chemelot 
A B C D E F 

3,08 4,61 4,45 4,54 4,29 3,94 

1 1,33 10,20 76,16 2,41 53,30 2,00 
2 0,29 1,92 10,73 0,68 7,27 0,59 
3 0,04 0,07 0,21 5,40 0,15 3,91 
4 4,61 0,68 0,80 0,15 0,67 0,14 
5 0,11 0,50 4,35 0,23 2,59 0,20 
6 4,11 0,46 0,57 0,11 0,47 0,11 
7 0,12 0,73 3,96 0,32 2,62 0,28 
8 2,44 2,86 1,75 0,27 1,65 0,25 
9 0,03 0,06 0,17 2,10 0,11 2,40 
10 0,05 0,27 2,07 0,11 1,31 0,10 
11 1,64 1,07 0,99 0,17 0,81 0,15 
12 0,11 1,60 0,29 0,03 0,27 0,03 
13 0,07 0,32 1,27 0,30 0,91 0,27 
14 0,04 0,13 0,42 1,27 0,33 1,18 
15 0,03 0,08 0,23 1,16 0,19 1,07 
- - - - - - - 
32 0,01 0,20 0,23 0,02 0,18 0,02 
46 0,01 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 
49 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 
54 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 

Tabel  13: Overzicht depositie  
 
Vervolgens hebben we gekeken naar de bedrijven met de hoogste stikstofdeposities, dit betreffen 
de dossiers 1 t/m 15 uit bovenstaande tabel. De rood gemarkeerde dossiers, zijn 
varkenshouderijlocaties die naar verwachting gebruik hebben gemaakt van de stoppersregeling en 
die per 1-1-2020 zijn gestopt. Deze ammoniak kan niet benut worden voor externe saldering.   
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4. Perspectieven van maatregelen  
Er zijn diverse mogelijkheden voor het verlagen van de stikstofdepositie rondom de Natura 2000-
gebieden in relatie tot het uitbreiden van economische activiteiten. 

4.1 Saldering 
Bij de zoektocht naar het mogelijk maken van nieuwe economische ontwikkelingen en het bepalen 
van de (extra) stikstofdepositie verbonden aan deze ontwikkeling, is het aan te bevelen om te 
onderzoeken welke maatregelen kunnen worden toegepast om de stikstofemissie en –depositie, van 
de nieuwe activiteit, bij de bron te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van 
extra nageschakelde technieken en/of het toepassen van emissiearmere machines, apparaten en 
mobiele bronnen. Indien er dan toch nog een toename van de stikstofdepositie ontstaat, zijn er 
twee mogelijkheden om deze te compenseren, intern en extern salderen. Salderen betekent het 
opheffen of verkleinen van een activiteit ten behoeve van de uitbreiding van een andere activiteit. 
In de beleidsregel zijn de voorwaarden waaronder in- en externe saldering is toegestaan vastgelegd. 
 
Interne saldering 
Het verdient aanbeveling om voordat men op zoek gaat naar externe saldering, eerst te kijken naar 
interne saldering. Onder interne saldering wordt in de beleidsregel verstaan: salderen binnen de 
begrenzing van één project of locatie ten behoeve van de verlening van een natuurvergunning. Om 
intern te kunnen salderen moet er sprake zijn van één project of één locatie. Het kan gaan om het 
beëindigen van activiteiten binnen hetzelfde project of het emissiearmer maken van de bestaande 
activiteiten alvorens de nieuwe activiteiten worden gerealiseerd of bestaande activiteiten worden 
uitgebreid. Hierbij kan gedacht worden aan huizen of andere panden die worden gesloopt om 
nieuwbouw mogelijk te maken of het toepassen van emissiearmere mobiele apparaten en 
voertuigen. Verder kunnen wellicht nageschakelde technieken worden toegepast waarmee de 
uitstoot van NOx kan worden beperkt.  
 
Externe saldering 
Indien er niet voldoende mogelijkheden zijn tot interne saldering kan de mogelijkheid tot externe 
saldering worden overwogen. Bij externe saldering wordt een activiteit op de saldogevende locatie 
beëindigd dan wel verkleind middels het (gedeeltelijk) intrekken van een vergunning ten behoeve 
van de uitbreiding of oprichting van een activiteit op een andere locatie. Het gaat hierbij om 
verschillende projecten of plannen.  
Op basis van landelijke regelgeving, is het op dit moment nog niet toegestaan om extern te salderen 
met veehouderijbedrijven. Daarnaast zijn in de beleidsregel diverse regels opgenomen inzake 
extern salderen vanuit een veehouderijbedrijf. Deze regels houden onder andere in, dat de 
ammoniakemissie van het veehouderijbedrijf gecorrigeerd dient te worden naar de normen van het 
Besluit emissiearme veehouderij en dat 30% van de ingetrokken ammoniak wordt afgeroomd en 
daarmee ten goede komt aan de natuur. Voor de exacte eisen, verwijzen we naar de betreffende 
beleidsregel  
 
In het kader van dit onderzoek, is het compensatiepotentieel aan stikstofdepositie vanuit de 
veehouderij in de diverse gebieden in beeld gebracht. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er 
meerdere bronnen van stikstof aanwezig zijn die ook kunnen bijdragen aan externe saldering.  
 

4.1.1 Perspectieven externe saldering middels veehouderij in onderzoeksgebied 

Het uitgevoerde onderzoek laat zien dat er binnen het onderzoeksgebied voldoende 



 

 

24 
 

stikstofdepositie beschikbaar is om de toename van depositie vanuit de planlocaties te kunnen 
compenseren. Op basis van de berekende stikstofdepositie kunnen een aantal locaties worden 
geïdentificeerd die mogelijkheden zouden kunnen bieden voor externe saldering. Hiertoe kunnen de 
tabellen met de rekenresultaten een eerste aanzet zijn. Op basis van de rekenresultaten is bekend 
hoeveel depositie er nodig is op een bepaald punt en welke combinatie van locaties deze depositie 
zou kunnen leveren. 
 
Om na te gaan welke veehouderijen de meeste kans bieden om de toename in depositie te kunnen 
compenseren, zijn er verschillende beslisregels. Welke regel van toepassing is, is afhankelijk van de 
hoeveelheid compensatie die nodig is voor omliggende Natura 2000-gebieden en de omvang en 
structuur van de veehouderij in de omgeving. 
 
AERIUS berekent voor alle hexagonen de hoeveelheid stikstof die neerslaat. Dit heeft als gevolg dat 
er vanuit Limburg zelfs op gebieden in Groningen of Zuid-Holland depositie berekend kan worden. 
Aangezien de Natura 2000-gebieden in alle windrichtingen zijn gelegen, dient ook in alle 
windrichtingen de toename van stikstofdepositie gecompenseerd c.q. gesaldeerd te worden.  
 
In dit kader verdient de beslisregel om zo dicht mogelijk bij de te ontwikkelen locatie op zoek te 
gaan naar stikstof de voorkeur. Indien men ammoniak wegkoopt dicht bij een Natura 2000-gebied, 
dan is dat voor dat gebied gunstig maar deze ammoniak zal voor een ander gebied, in een andere 
windrichting, niet zo gunstig rekenen. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn, om in meerdere 
richtingen, meerdere locaties (gedeeltelijk) te kopen. Als eerste komen dus in aanmerking de 
veehouderijlocaties in de nabijheid van de te ontwikkelen locaties. 

4.1.2 Identificatie potentiele stoppers 

Er zijn een aantal factoren die bepalen of er vanuit een locatie ook daadwerkelijk interesse is om 
de locatie (gedeeltelijk) te beëindigen. Hierbij gaat het om factoren op o.a. financieel, fiscaal en 
ruimtelijk gebied. Er liggen kansen in gezamenlijke trajecten, waarbij er sprake is van win-win. 
Hierbij is onafhankelijkheid en vertrouwen van cruciaal belang.  
 
In dit kader zijn de veehouderijbedrijven grofweg op te delen in 3 categorieën:  

1. Wil wel, maar kan niet; 
2. Kan wel, maar hoeft niet; 
3. Wil niet en zal niet. 

 
Voor categorie 1 geldt dat de ondernemer graag wil stoppen of verplaatsen maar vanwege de 
financiële situatie moet doorgaan om aan alle betalingsverplichtingen richting de financier te 
kunnen voldoen. Er liggen kansen in het opstellen van een plan waarbij de ondernemer, financier en 
verwerver met een gewenste uitkomst verder kunnen. Een mogelijk voorbeeld is het slopen van de 
stallen en het verkopen van de grond aan bijvoorbeeld de provincie waarbij met de opbrengst de 
financier (nagenoeg) volledig wordt afgelost. De ondernemer kan met een beheersbare restschuld in 
de woning blijven wonen, de grond kan door de provincie worden benut voor natuurinclusieve 
landbouw en de financier ziet een uitstaande risicovolle schuld (gedeeltelijk) afgelost. Dit biedt 
vooral kansen voor de melkveehouderij. Er zijn bij Provincie Limburg op dit moment geen 
voornemens om hiertoe over te gaan. 
 
Categorie 2 zijn ondernemers die geen opvolgers hebben, er financieel prima voor staan en “lekker uit 
boeren”. Deze ondernemer zal op termijn willen stoppen als er financiële compensatie is voor de 
gemiste opbrengsten of bij een jongere ondernemer als er voldoende financiële compensatie is voor de 
verwerving van een andere locatie. Belangrijk is dat hierbij middels sociaal flankerend beleid zingeving 
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wordt geboden voor de stoppende ondernemer. 
In categorie 3 zijn de ondernemers van plan om boer te blijven, het betreft waarschijnlijk een 
locatie die up-to-date is en zicht/hoop heeft op een bedrijfsopvolger. In een enkel geval ook een 
ondernemer die vanuit de eerste respons geen andere invulling voor zichzelf ziet dan boer.  
Bij dit type locaties zal de reactie in eerste instantie afwijzend zijn, toch zijn hier ook 
mogelijkheden wanneer er bijvoorbeeld synergie is te behalen door gebruik van grond die vrijkomt 
uit optie 1 of verplaatsing naar een toekomstbestendigere locatie.  

4.1.3 Voorbeeldberekening externe saldering 

Ter illustratie van de (on)mogelijkheden van externe saldering met veehouderijlocaties, zijn enkele 
voorbeeldberekeningen gemaakt voor de geplande ontwikkelingen van Zevenellen. Hierbij dient in 
acht genomen te worden dat dit indicatieve berekeningen zijn omdat AERIUS op dit moment nog 
niet geschikt is voor het doorrekenen van externe salderingen en er gerekend is met standaard 
waarden. 
 
Er zijn een aantal opties doorgerekend met dossiernummers 17, 7, 19 en 21. De berekeningen zijn 
elk in tweevoud uitgevoerd op de vaste rekenpunten en op alle Natura 2000-gebieden in Nederland. 
Het is hierbij zoeken naar een balans, waarbij de mogelijk vrijkomende ammoniak- c.q. 
stikstofdepositie het beste benut wordt. Welke combinatie van locaties geeft een cumulatieve 
stikstofdepositie die zo dicht mogelijk de benodigde stikstofdepositie benadert? Kan de 
ammoniakemissie dan wel stikstofdepositie van een locatie gedeeltelijk worden benut of helemaal? 
Dat zijn vragen die hierbij een rol spelen. 
 
In bijlage 4 zijn de resultaten weergegeven van de externe salderingsberekening met bedrijven 17 
en 21. In de berekening is 70% van de vergunde emissie opgevoerd. Hierbij is rekening gehouden 
met 30% afroming op grond van de beleidsregel. Uit deze berekening blijkt dat met deze externe  
saldering de toename op de vaste rekenpunten geheel wordt gecompenseerd. Echter, als de 
berekening wordt uitgevoerd op alle Natura 2000-gebieden in Nederland dan is er op verschillende 
plaatsen toch nog een toename van depositie te zien. Voor de gebieden in de omgeving is er een 
afname gerealiseerd. Op de Maasduinen is er nog een toename van de stikstofdepositie van 0,03 
mol/ha/jaar op o.a. de Deurnsche peel, Sint Jansberg en Sint Jansberg 0,02 mol/ha/jaar. Voor 
gebieden verder weg, zoals “Buurserzand & Haaksbergerveen” laat AERIUS een toename van 0,01 
mol/ha/jaar zien. Voor gebieden nog verder weg is een gelijkblijvende depositie te zien. De 
externe saldering met bedrijven 17 en 21 is dus nog niet voldoende om een vergunning te kunnen 
verlenen.  

4.1.4 Drempelwaarden 

Bovenstaande berekening toont aan dat het niet eenvoudig is om met externe saldering tot 
maatwerk te komen. Vanwege meet- en rekenonnauwkeurigheden ontstaat de gedachte aan het 
instellen van drempelwaarden. In het verleden is diverse keren geprobeerd, om ontwikkelingen met 
een klein effect vergunningvrij te stellen, echter is deze wetgeving steeds bij de Raad van Staten 
onderuit gegaan. We zullen deze mogelijkheid niet verder in beeld brengen.    

4.2 Generieke maatregelen 
In het kader van het bereiken van een gunstige staat van instandhouding, dient op grond van de 
Habitatrichtlijn gewerkt te worden aan een verlaging van de stikstofdepositie op de Natura 2000-
gebieden. Het opleggen van generieke maatregelen ter verlaging van de ammoniak- en 
stikstofemissie uit de veehouderij, industrie of weg- en woningbouw,  kan bijdragen aan het 
bereiken van de benodigde verlaging.  
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Het feitelijke effect van een generieke maatregel op het verlagen van de stikstofdepositie in de 
omliggende natuurgebieden, zal per gebied verschillen. Indien het gaat over generieke maatregelen 
voor de veehouderij, dan wordt het verschil veroorzaakt door onder andere de structuur, omvang en 
afstand van de veehouderij in relatie tot het natuurgebied. Waar het ene gebied zich kenmerkt door 
een groter aandeel vanuit de intensieve houderij, met nog veel traditionele stallen, kan het andere 
gebied gekenmerkt worden door een extensievere houderij van dieren waarvoor geen emissiearme 
systemen zijn vastgesteld. Ook de mate waarin dieren reeds in emissiearme stalsystemen worden 
gehuisvest is hierbij van belang.  
 
Uit de analyse van de veehouderij in de onderzoeksgebieden, is gebleken dat de ammoniakemissie 
vooral komt van varkenshouderij- en melkveelocaties. De vergunde ammoniakemissie vanuit 
traditionele varkensstallen is per 1 januari 2020 naar verwachting aanzienlijk afgenomen, doordat 
naar verwachting het merendeel van de locaties die onder het gedoogbeleid vielen, nu zal zijn 
gestopt. Het is mogelijk dat een aantal van deze bedrijven doorgaan door hun bedrijf alsnog aan het 
Besluit Emissiearme huisvesting te laten voldoen. Daarna komt de grootste emissie uit de 
(melk)rundveehouderij. Binnen de RAV-regeling, zijn alleen emissiearme stalsystemen opgenomen 
voor volwassen melkkoeien en vleeskalveren. De grootste emissie is afkomstig vanuit overige 
rundveehouderij, waarvoor geen reductiemogelijkheden beschikbaar zijn. 
 
Locaties die zich hadden aangemeld voor de stoppersregeling (gedoogstoppers) konden onder 
voorwaarden nog tot 1 januari 2020 varkens houden in traditionele stallen. Inmiddels is de termijn 
voor het stoppen van de houderij-activiteiten verstreken. De emissie vanuit deze locaties moet op 
grond van de beleidsregel volledig beschikbaar komen aan de natuur. Het is belangrijk te handhaven 
op het feitelijk stoppen van deze locaties en tevens inzichtelijk te maken wat het gevolg hiervan is 
voor de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden.  
 
De veehouderij in de drie onderzochte gebieden kenmerkt zich door een relatief beperkt aantal 
locaties, waarbij gelijktijdig ook sprake is van een relatief groot aandeel varkenshouderijlocaties 
die onder het gedoogbeleid vielen. Er zijn ook gebieden die zich kenmerken door een geheel andere 
structuur waarbij gedacht kan worden aan een varkensintensief gebied nabij de Deurnsche Peel en 
een pluimvee-intensief gebied nabij (Neder)weert. In dergelijke gebieden zullen eventuele 
generieke maatregelen waarschijnlijk een groter effect bereiken.  
 
De emissie- en depositiereductie, die middels het opleggen van generieke maatregelen wordt 
gerealiseerd, komt ten goede aan de natuur en kan niet worden benut voor externe saldering van 
een toename elders. Er is immers geen sprake van het feitelijk beëindigen van een activiteit, maar 
slechts van een aanpassing daarvan. Daarnaast is er geen directe samenhang tussen het beëindigen 
van de activiteit op de ene plek en het uitbreiden op een andere plek. Uit eerdere jurisprudentie is 
nadrukkelijk gebleken dat een dergelijke samenhang noodzakelijk is bij het toepassen van externe 
saldering.   

4.3 Kosteneffectiviteit maatregelen 
In de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn reeds generieke maatregelen opgenomen, met als 
doel een daling van de ammoniakemissie uit veehouderij te bewerkstelligen, ten behoeve van een 
daling van stikstofdepositie op de Natura 2000 gebieden. In deze verordening zijn emissie-eisen 
opgenomen voor nieuwe stallen. Daarnaast is bepaald dat de inrichting, als geheel, op 1-1-2030 aan 
deze norm moet voldoen. In de verordening zijn emissie-eisen opgenomen voor melkkoeien ouder 
dan 2 jaar, varkens en pluimvee. Voor overig rundvee en melkgeiten zijn, in tegenstelling tot Noord-
Brabant, geen eisen opgenomen.  
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Bij verdere generieke maatregelen zijn er globaal de volgende opties: 

- Het naar voren halen van de datum van 1-1-2030; 
- Het aanscherpen van de emissie-eisen voor enkele diercategorieën; 
- Het afromen van de maximale uitstoot per locatie met x%. 

 
Volgens het web-bvb-bestand van 7-2-2018 is de totale ammoniakemissie in Limburg 6.815.182 kg 
NH3/jaar. Gegeven is dat 1 kg NH3 overeen komt met 58,8 mol en 1 kg N met 71,4 mol (1 mol komt 
overeen met 17 gram ammoniak en met 14 gram stikstof) en de oppervlakte van de provincie 
Limburg gelijk is aan 220.922 hectare. Gegevens over het aandeel emissie dat in Limburg neervalt, 
zijn niet beschikbaar. Op basis van de informatie over de depositie-afstand voor ammoniakemissie 
en de oppervlakte dimensies van de provincie Limburg nemen we als ruwe schatting aan dat dit 
aandeel gelijk is aan 50%. 
In acht nemende dat 1 kg NH3 gelijk is aan 0,82 kg N en dat 1 kg N gelijk is aan 71,4 mol, komt de 
rekensom er dan op uit dat bij een aandeel van 50% van de ammoniakemissie – die als depositie in 
Limburg neer valt – de geschatte berekende stikstofdepositie gemiddeld 903 mol/ha/jaar bedraagt.  
Door Pouderoyen is berekend dat de ammoniakemissie in 2030, bij gelijkblijvende bezetting en op 
bedrijfsniveau voldoen aan de eisen, 3.569.263 kg NH3 zal bedragen. Dat komt overeen met een 
daling van 48%. De geschatte gemiddelde stikstofdepositie per hectare Limburgs grondgebied zal 
dan 470 mol/ha/jaar bedragen, een daling van 433 mol/ha/jaar.   
 
Uit de analyse van Pouderoyen is af te leiden dat in 2030 de varkenshouderij 24% van de 
ammoniakemissie veroorzaakt, de rundveehouderij 25% en de pluimveehouderij 33%. Ten opzichte 
van de emissie in 2018, heeft de varkenshouderij een reductie van 68% behaald, de rundveehouderij 
43% en de pluimveehouderij 31%. Voor de varkenshouderij wordt reeds een emissiereductie van 85% 
voorgeschreven, een verdere reductie als eis stellen wordt niet proportioneel geacht. De vereiste 
emissiereductie voor de rundveehouderij is lager, dan de vereiste reductie in Noord-Brabant. Indien 
een verdergaand emissiearm stalsysteem wordt voorgeschreven, is hier een verdere en versnelde 
reductie van ammoniakemissie uit de melkveehouderij mogelijk.  
 
In het volgende voorbeeld berekenen we het effect op de stikstofdepositie van het verder verlagen 
van de maximale emissie voor de rundveehouderij met 30%. De afname in de rundveehouderij wordt 
gevraagd bij de volwassen melkkoeien en we gaan er vanuit dat 75%6 van de emissie van volwassen 
melkkoeien afkomstig is. De emissie uit deze sectoren daalt dan met 200.770 kg NH3 van 892.315 kg 
NH3 naar 691.545 kg NH3. Deze daling in ammoniak geeft een daling in de gemiddelde depositie van 
27 mol/ha/jaar. Een daling van 6%. Kortom, de geschatte gemiddelde stikstofdepositie in Limburg 
was in 2018 gelijk aan 903 mol/ha/jaar, en naar verwachting 470 mol/ha/jaar in 2030 bij op 
bedrijfsniveau aan de eisen voldoen, en 443 mol/ha/jaar bij het verder verlagen van de emissie 
voor de rundveehouderij. 
 
Indien de in Limburg geleden emissie-eisen landelijk zouden gelden, neemt de geschatte afname 
van verdergaande emissie reductie (85% reductie voor de varkens en 50% voor melkvee) sterker toe. 
Zouden alle provincies in Nederland de varkens op 85% emissiereductie houden, neemt de totale 
ammoniak emissie van de varkenshouderij verder af met 2,8 mln. kg NH3, oftewel 42%. En zouden 
                                             
6     De verdeling op een melkveehouderij is gemiddeld 70% jongvee t.o.v. het aantal melkkoeien. Dus 100 melkkoeien en 70 

stuks jongvee. De emissie van een volwassen melkkoe bedraagt in 2030 maximaal 10,4 kg, de emissie van een stuk 

jongvee 4,4 kg NH3. Op een bezetting van 100 melkkoeien en 70 stuks jongvee, is dan 77% van de emissie afkomstig van 

de volwassen melkkoeien. In verband met overig rundvee op het bedrijf is het percentage bijgesteld naar 75%. 
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alle ook alle melkkoeien en jongvee op 50% emissiereductie gaan houden, dan neemt de ammoniak 
emissie uit de stal van de melkveehouderij verder af met 10 mln. kg NH3, oftewel 45%. Bij de 
gebruikte uitgangspunten komt het omrekenen van deze 12,8 mln. kg NH3 emissie reductie naar 
stikstofdepositie in mol N/ha/jaar overeen met (veronderstellend dat 75% van deze emissie op het 
Nederlandse landoppervlak van 4,1543 mln. ha terecht komt) een gemiddelde depositieafname in 
Nederland van 135 mol N/ha/jaar  (waarbij 1 kg NH3 = 0,82 kg N en 1 kg N = 71,4 mol). 
  
De kosteneffectiviteit van maatregelen moet altijd worden gerelateerd aan het te bereiken doel. 
Omdat de afstand tot een Natura 2000-gebied sterk bepalend is voor de depositie, is de 
kosteneffectiviteit van generieke maatregelen gericht op behoud van regionale economische 
ontwikkelingsmogelijkheden veelal beperkt. Echter voor het verbeteren van de natuurdoelen over 
grotere gebieden is de kosteneffectiviteit van generieke maatregelen groter dan van maatwerk 
middels het opkopen van veehouderijen. Uitgerekend is wat de kosteneffectiviteit van opkopen 
versus investeren in emissie reductie is voor het verlagen van de stikstofdeken in Nederland7. De 
gemiddelde kosteneffectiviteit (per kg reductie van de ammoniakemissie) van investeren in emissie 
reductie in de melkveehouderij is een factor 5,6 a 6,7 hoger vergeleken met het opkopen van een 
bedrijf (inclusief rechten). Voor de vleesvarkenshouderij geldt dat deze kosteneffectiviteit een 
factor 4,8 á 6,0 hoger is.   
 

4.4 Kritische succesfactoren transitie 
Om een geslaagde verandering richting het gelijktijdig realiseren van de doelstellingen voor natuur 
én voor economische ontwikkeling en woningbouw tot stand te kunnen brengen, zijn een aantal 
kritische succesfactoren van belang. In deze paragraaf zullen we deze factoren kort benoemen. 
 

1. Toenemende druk tot verandering 
 In dit stikstofdossier zijn grofweg 2 doelen te onderscheiden, namelijk natuurdoelen en 

economische doelen. In de uitspraak van de Raad van Staten in mei 2019, is aangegeven dat de 
PAS niet de garantie bood dat er geen toename van stikstofdepositie zou plaatsvinden. Op 
grond hiervan is de PAS onderuit gegaan. De uitspraak geeft echter geen verdere verplichting 
tot het op korte termijn laten dalen van de stikstofdepositie ten behoeve van natuurdoelen.  

 Door het wegvallen van de PAS is er wel een probleem ontstaan bij het verlenen van 
vergunningen voor nieuwe economische activiteiten. Vergunningverlening is op dit moment 

                                             
7 Zo kan met een budget van €100 mln. om en nabij de 0,22 á 0,26 mln. kg NH3 worden opgekocht, uitgaande van een 

budgetverdeling van 63% voor de melkveehouderij, 19% voor de varkenshouderij, 12% voor de pluimveehouderij en 6% 

voor de vleeskalverhouderij.  Gemiddeld over de sectoren is per kg te reduceren NH3 emissie dan 385 – 455 euro nodig. In 

de melkveehouderij is dit relatief duur door de prijs van de fosfaatrechten, 635 tot 751 euro per kg NH3 emissie reductie. Ter 

vergelijking, een verbouwingsinvestering in een emissie arme vloer in de melkveehouderij met een reductiepercentage van 

54% (van 13 naar 6 kg NH3) levert 7 kg NH3. Bij 4 vierkante meter per melkkoe is de investering gelijk aan 160 euro per 

vierkante meter plus de investering in een mestschuif van 150 euro per koe. Deze 790 euro investering leveren 7 kg NH3, 

oftewel 113 euro per kg reductie NH3 emissie. Bij vleesvarkens kost 1,6 kg NH3 opkopen 166 – 208 euro per kg NH3. Met 

een investering in emissie reductie van 40 euro per vleesvarkensplaats wordt deze 1,6 kg met 1,15 kg gereduceerd tot 0,45 

kg, oftewel 34,78 euro per kg NH3 emissiereductie.  De gemiddelde kosteneffectiviteit van investeren in emissie reductie ten 

behoeve van het verlagen van de stikstofdeken vanuit de melkveehouderij is daarmee een factor 5,6 a 6,7 hoger 

vergeleken met het opkopen van een bedrijf (inclusief rechten). Voor de vleesvarkenshouderij geldt dat deze 

kosteneffectiviteit een factor 4,8 á 6,0 hoger is. 
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alleen mogelijk indien de toename van stikstofdepositie geheel wordt gecompenseerd, of geen 
effect heeft (<0.005 mol/ha/jr).  

 Het komt er op neer dat de gevoelde urgentie voor de economische doelen groot is en minder 
sterk wordt gevoeld voor de natuurdoelen.  

 
2. Heldere gemeenschappelijke doelstelling 

 Op dit moment ontbreekt het in dit vraagstuk nog aan een heldere en eenduidige doelstelling. 
In de Habitatrichtlijn is opgenomen dat er goede instandhouding van de natuur bereikt moet 
worden. Er is echter niet vastgelegd wanneer deze bereikt moet zijn. Daarnaast dient er 
discussie gevoerd te worden over wat een haalbare doelstelling is ten aanzien van de 
stikstofdepositie op deze gebieden. Immers zelfs als alle activiteit uit Nederland zou 
verdwijnen dan wordt de kritische waarde op sommige gebieden nog niet gehaald. Voor een 
succesvol beleid, zou een eerste stap moeten zijn het definiëren8 van een streefwaarde en een 
tijdspad voor het bepalen van deze streefwaarde. De staat van instandhouding, wordt niet 
alleen beïnvloed door de stikstofdepositie, ook beheer, natuurlijke dynamiek, 
waterhuishouding en inrichting en versnippering van leefgebieden, spelen een rol. Een keten is 
zo sterk als de zwakste schakel, ook hiervoor dienen eenduidige doelstellingen opgenomen te 
worden. Om een heldere doelstelling te kunnen formuleren, zal het optimum tussen natuur en 
economie gedefinieerd dienen te worden. 

 
3. Heldere relatie tussen doelstelling en instrumenten 
 Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de 2 doelen, die afzonderlijk bezien elk om 
een andere combinatie van wettelijke, economische en communicatieve instrumenten vragen. 
In het stikstofdossier gaat het echter ook nog eens om twee gedeeltelijk conflicterende 
doelstellingen. De uiteindelijke afweging van beide beleidsdoelen bepaalt welke combinatie van 
instrumenten de meest gewenste en optimale is. 

 
4. Capaciteit tot veranderen 

 Kijkend naar de verandercapaciteit op veehouderijbedrijven kan worden gesteld dat dit een 
complex vraagstuk is. De verandercapaciteit is per ondernemer verschillend en afhankelijk van 
vele factoren, waaronder bijvoorbeeld wel/geen opvolger, financieringslast, leeftijd en overige 
persoonlijke omstandigheden. Waarbij het grootste knelpunt is dat arbeid en kapitaal op deze 
bedrijven – vanwege het veelal afwezig zijn van alternatieve aanwendingsmogelijkheden voor 
de ingezette productiefactoren arbeid en kapitaal - nagenoeg immobiel zijn. Er is een grote 
variatie in de financiële positie van deze bedrijven en daarmee ook variatie in de 
mogelijkheden tot het doen van aanvullende investeringen in bijvoorbeeld emissie-reducerende 
stalsystemen. Het is van belang om oog te hebben voor het toekomstperspectief van de 
ondernemer zowel voor de blijvers als voor de stoppers.  

 Hierbij dient opgemerkt te worden dat bedrijfsverplaatsing zeer complex is waarbij de ervaring 
is dat deze processen moeizaam verlopen en veel tijd, geld en inspanningen vergen van de 
betrokken partijen.  

 
 Middels de Omgevingsverordening Limburg 2014 is er reeds generiek beleid vastgesteld voor het 

laten dalen van stikstofdepositie vanuit de Limburgse veehouderij. De uitspraak van de Raad 
van Staten voorziet in het voorkomen van een toename van stikstofdepositie en verplicht niet 
tot een sterke daling van depositie op de korte termijn, noch is er een datum vastgesteld 

                                             
8     In de kamerbrief van 7 februari 2020 wordt gesproken over het vaststellen van een streefwaarde voor de reductie van de 

stikstofemissie en –depositie in 2030. Men verwacht deze waarde in de zomer van 2020 vast te kunnen stellen.   
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waarop de natuurdoelen behaald moeten worden. Het aanpassen van de Omgevingsverordening 
Limburg 2014 geeft druk op de beperkte verandercapaciteit, die aanwezig is op de 
veehouderijbedrijven. De uitspraak geeft geen aanleiding tot het aanpassen van de 
Omgevingsverordening Limburg 2014. 

 
 

5. Gefaseerde implementatie  
 Op dit moment is er geen datum vastgesteld waarop de natuurdoelen behaald dienen te 

worden. Noch is vastgelegd wat een haalbare stikstofdepositie zou zijn. Hierdoor is het lastig 
om een goede fasering in de maatregelen aan te brengen. Daarnaast is het van belang om 
onderscheid te maken tussen de 2 sporen die in dit dossier langs elkaar lopen, namelijk een 
verbetering van de natuur én het mogelijk blijven maken van economische ontwikkelingen. Een 
adequate fasering houdt ook rekening met de wisselwerking tussen deze twee doelen, waarbij 
natuurdoelen via generieke maatregelen realiseren per definitie leidt tot extra verlies van 
mogelijkheden tot compensatie bij economische ontwikkelingen. 
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5. Reflectie, conclusie en discussie 

5.1 Reflectie 
Maatwerk 
Het beëindigen van veehouderijbedrijven kan een bijdrage leveren aan het verlagen van de 
stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden. De kosteneffectiviteit van dergelijke maatregelen 
hangt sterk af van de ligging van individuele bedrijven ten opzichte van natuurgebieden. Zoals 
eerder omschreven, is de gemiddelde kosteneffectiviteit (per kg reductie van de ammoniakemissie) 
van investeren in emissiereductie een factor 5 tot 7 hoger vergeleken met het opkopen van een 
bedrijf (inclusief rechten).  

Ter illustratie is voor de 38 nertsenhouderijen in Limburg uitgerekend wat hun invloed is op de 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in Limburg. Op vier Natura 2000-gebieden (Groote Peel, 
Deurnsche Peel, Kunderberg en Zeldersche Driessen) blijken vier verschillende nertsenhouderijen 
voor respectievelijk 24, 59, 17 en 2 mol/ha/jaar aan de stikstofdepositie bij te dragen waarbij elke 
nertsenhouderij, op een ander gebied effecten heeft. De overige 34 nertsenhouderijen hebben qua 
stikstof nauwelijks invloed op die gebieden.  

Het voortijdig beëindigen van alle nertsenhouderijen ten behoeve van een stikstofdaling op de 
Natura 2000-gebieden is niet kosteneffectief. Het wegnemen van de stikstofdepositie door deze 4 
grotere belasters zorgt voor een groter effect per bestede euro.  

In onderstaand figuur is de maximale invloed van de 38 bedrijven op de stikstofdepositie op vier 
Natura 2000-gebieden weergegeven. De rechtse figuur geeft de invloed op de depositiedeken weer.  

 
Figuur 9. Maximale invloed van nertsenhouderijen in Limburg op stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

 
Afstand 
De afstand van een veehouderijgebied tot de gevoelige Natura 2000-gebieden speelt een grote rol 
bij de hoogte van de depositie. Een locatie dichtbij een Natura 2000-gebied zal een grotere 
depositie hebben dan een vergelijkbare locatie op grotere afstand.  
 
Onderstaande figuur laat het effect van de afstand van de locatie tot een rekenpunt en de relatie 
met de stikstofdepositie zien.  
Locatienummer 54 is gelegen aan de oostzijde van het gebied Maasduinen. Op het dichtstbijzijnde 
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rekenpunt (h) veroorzaakt de locatie een depositie van 21,96 mol/ha/jaar. Dit mag worden 
beschouwd als een grote belaster. Echter op de punten A, B en C is de depositie met maximaal 1,81 
mol/ha/jaar een stuk lager.  
 
Afhankelijk van het beleidsdoel is de locatie meer of minder interessant. Voor het verlagen van de 
stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied kan het interessant zijn om de locatie te beëindigen. 
Echter, in het kader van externe saldering, is dit een minder interessante locatie omdat: 
a) de depositie op de belangrijke rekenpunten relatief klein is.  
b) omdat deze verplaatsing niet gunstig rekent voor de gebieden in andere windrichtingen. 
 

Volgnummer A B C D E F G H I 

Greenport 13,82 11,54 13,85 15,48 16,59 17,13 12,78 12,71 11,76 

7 15,70 197,33 46,77 13,42 10,75 15,79 5,47 3,61 3,46 
12 21,72 7,39 4,93 4,27 5,55 6,10 3,46 5,43 7,01 
13 0,15 0,30 15,72 1,46 0,71 0,71 0,27 0,11 0,09 
10 9,61 3,38 2,35 2,10 2,70 3,03 1,81 2,87 3,75 
14 0,15 0,31 6,92 1,41 0,71 0,61 0,27 0,11 0,08 
30 3,25 2,92 4,21 5,01 7,39 5,38 4,82 3,56 3,09 
            
50 0,92 0,59 0,71 1,01 1,47 1,61 1,55 4,23 3,37 
51 0,07 0,04 0,06 0,08 0,13 0,14 0,13 0,25 0,18 
52 0,50 0,48 0,85 2,29 5,92 2,78 25,61 2,14 1,16 
53 0,81 0,45 0,49 0,63 0,81 1,14 0,85 6,71 18,52 
54 1,81 1,03 1,30 1,81 2,42 3,31 2,73 21,96 18,36 
55 0,66 0,36 0,45 0,59 0,85 1,08 0,88 5,40 5,82 

Tabel 14: Effect afstand locatie tot rekenpunt in relatie tot stikstofdepositie 
 
Matchen vraag en aanbod 
Zoals uit het onderzoek naar voren komt, is het lastig om een externe saldering op alle 
natuurgebieden kloppend te krijgen. Er zullen meerdere bronnen weggenomen moeten worden om 
de gewenste ontwikkeling(en) mogelijk te maken. Er is in de regio voldoende potentieel beschikbaar 
maar de vraag is hoe deze het meest efficiënt benut kan worden ten behoeve van uitbreiding. Het 1 
op 1 kopen en salderen lijkt hierin niet de meest efficiënte optie. Om 1 op 1 een externe saldering 
passend te maken, zal er waarschijnlijk op enkele gebieden meer depositie worden weggenomen, 
dan door de koper kan worden benut. Deze depositie word niet benut voor economische 
ontwikkeling en zal ten goede komen aan de natuur. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat men 
zowel vanuit de Rijksoverheid, als vanuit de sector,  ongerichte en ongecontroleerde verkoop van 
rechten aan partijen buiten de landbouw wil voorkomen danwel sturen. De intentie vanuit het 
ministerie is dat provincies een aanvraag voor extern salderen alleen kunnen vergunnen, indien dit 
past binnen de gebiedsgerichte aanpak voor dat betreffende gebied.   
  
Het verdient aanbeveling om ook andere mogelijkheden voor het matchen van vraag en aanbod, 
zoals een stikstofbank, te onderzoeken. 
 
Vanuit de noodzaak van een gebiedsgerichte aanpak komt ook de vraag naar voren of een 
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stikstofbank kan zorgdragen voor een betere marktwerking bij het tot stand komen van transacties 
tussen vrager en aanbieders. Het instellen van een stikstofbank kan tevens het proces van het 
stoppen van bedrijven nabij Natura 2000-gebieden versnellen. Naar verwachting zullen veehouders 
met uitbreidingsplannen meestal kiezen voor interne saldering. Door beleidsregels betreffende de 
afroming van ammoniak is externe saldering immers minder interessant. En zeker indien bij het 
intrekken van de vergunning de dierrechten worden doorgestreept, zonder deze te kunnen benutten 
dan wel verkopen, zal er onderling weinig gehandeld worden9.  
Veehouders die niet intern kunnen salderen hebben drie opties:  
1.  zijwaartse uitbreiding door het kopen van een goede locatie met een vergunning en 

dierrechten;  
2.  extern salderen;  
3.  eventueel stikstof uit de stikstofbank kopen. 
Handel tussen veehouders en industrie onderling wordt door veehouders als risicovol en onwenselijk 
gezien. Een uitspraak of garantie op de te verkopen ammoniak wordt als wenselijk beschouwd. 
 
Voor een succesvolle oprichting van een eventuele stikstofbank zijn de volgende factoren van 
belang: 
- Tempo: De behoefte aan vooruitgang in vergunningverlening is groot. Initiatiefnemers zullen 

niet op een bank wachten. Handel reageert snel op ontstane vraag. 
- Vullen van de bank, op basis van vrijwilligheid, met geschikte vergunningen en het markeren 

van de depositie aan een leverancier en de ontvanger.  
- Loslaten van koppeling met dierrechten: indien dierrechten afzonderlijk te verkopen zijn, zal 

dit de verkoop van ammoniak bevorderen. 
- Prijs voor afgenomen ammoniak: minimaal gelijkwaardig aan prijs in de vrije handel. 
- Mogelijkheden voor flankerend beleid voor gestopte bedrijven. 
- Juridische houdbaarheid. 
 
Ten aanzien van de juridische houdbaarheid moet in acht worden genomen dat voor de 
inwerkingtreding van de PAS depositiebanken onderuit zijn gegaan door:  
1.  het ontbreken van een directe samenhang door gebruik van vergunningen die voor 

inwerkingtreding van bank zijn ingetrokken. 
2.  de benutting van vergunningen die niet voldeden aan de vereisten voor extern salderen.  
 
Een gewijzigde opzet dient juridisch getoetst te worden. Neem daarbij eerdere jurisprudentie 
omtrent de depositiebank in acht bij het ontwikkelen van een nieuwe systematiek. Het is hierbij 
van belang onder andere te letten op:  
1.  de directe samenhang door intrekking na oprichting van de bank en ten behoeve van de bank. 
2.  toetsing van in te trekken vergunningen aan vereisten voor externe saldering; 
 
Bij de juridische toetsing van een op te richten systematiek moet worden gelet op:  
1.  houdbaarheid ammoniak  
2.  noodzaak directe samenhang 
3.  verschil tussen direct salderen tussen veehouders en de situatie via een bank 
4.  labelen van depositie aan verkoper en koper  
5.  het risico van wijziging van wet- en regelgeving tussen aan- en verkoop van depositie. 

                                             
9 Inmiddels is bekend gemaakt dat vanuit het ministerie de koppeling met het doorhalen van de dierrechten waarschijnlijk zal 

worden losgelaten. Dit betekent dat bij extern salderen, ook de dierrechten verkocht kunnen worden. Indien gebruik wordt 

gemaakt van een overheidsregeling voor het beëindigen van het bedrijf, zullen de dierrechten wel worden doorgehaald.  
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Voor een stikstofbank is van belang concreet te hebben welke partijen op welke afstand van Natura 
2000-gebieden aanbieder worden, welke partijen afnemer worden (weg- en woningbouw, industrie 
en veehouderijen die onvoldoende intern kunnen salderen). De prijs van ammoniak wordt bepaald 
door de marktwerking (vraag en aanbod) en destikstofdepositie. Ammoniak met een hoge depositie 
is duurder en gewilder dan ammoniak met lage depositie op Natura 2000-gebieden. Ammoniak van 
locaties die nabij Natura 2000-gebieden zijn gelegen, zal eerder in de vrije markt worden verkocht 
en veehouders op grotere afstand van Natura 2000-gebiedenzullen eerder overwegen te verkopen 
aan de depositiebank. 
 
Voor wat betreft de gewenste rol van de overheid kan gesteld worden dat het van belang is dat er 
prioriteit is op het sneller afhandelen van vergunningsaanvragen en mogelijk een overgangsrecht ten 
aanzien van invoering nieuwe regels. Ook kan de overheid een belangrijke rol vervullen bij het 
bieden van duidelijkheid door het toetsen van vergunningen dan wel aangeboden ammoniak 
alvorens externe saldering wordt ingezet (idem stalderingsloket). De uitvoeringsorganisatie heeft 
tot taken:  
1.  het beoordelen van vergunningen bij externe saldering 
2.  een loket voor ondernemers die graag willen verkopen aan de bank 
3.  het benaderen van en in overleg treden met veehouderijen die overwegen het bedrijf te 

beëindigen, dan wel in te krimpen dan wel te verplaatsen. 

5.2 Conclusie 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat: 
- Het in het stikstofdossier gaat om twee gedeeltelijk conflicterende doelstellingen, gericht op 

enerzijds verbeteren van de natuurdoelen en anderzijds op behoud van economische 
ontwikkelingsmogelijkheden. De uiteindelijke afweging van beide beleidsdoelen bepaalt 
welke combinatie van beleidsinstrumenten de meest gewenste en optimale is. 

- Voor externe saldering binnen de drie onderzochte gebieden in Limburg voldoende 
stikstofdepositie vanuit de veehouderij beschikbaar is om de toename van depositie vanuit te 
ontwikkelen locaties te kunnen compenseren. 

- Mogelijke beslisregels om te bepalen welke veehouderijen de toename in depositie kunnen 
compenseren, zijn gebaseerd op de compensatiebehoefte van de ontwikkeling en de structuur 
van de veehouderij in het gebied. 

- Voordat wordt overgegaan tot externe saldering dienen eerst de mogelijkheden tot interne 
saldering binnen de projectlocatie worden bepaald. Verder dienen ook andere bronnen, 
buiten de landbouw, meegenomen te worden in het onderzoek naar mogelijke externe 
saldering.  

5.3 Reikwijdte conclusies 

Voor het opstellen van de individuele berekeningen is uitgegaan van de gegevens uit het web-bvb-
bestand. De betrouwbaarheid van de berekeningen en de daarop gebaseerde conclusies zijn 
afhankelijk van de juistheid en accuratesse van het gebruikte bestand. Voor de berekening is 
uitgegaan van het middelpunt van de locatie en zijn standaardwaarden gebruikt. Er heeft geen 
toetsing plaatsgevonden of de ingevoerde ammoniakemissie voldoet aan de eisen vanuit de 
beleidsregel. Het is daardoor niet zeker of de berekende stikstof ook benut kan en mag worden voor 
externe saldering. De AERIUS-berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de vergunde situatie 
(100%), vervolgens is rekenkundig 70% van deze depositie berekend.  
Een berekening op basis van de precieze emissiegegevens, waarbij getoetst is aan de regels uit de 
beleidsregel én reeds 30% is afgeroomd, kan mogelijk enigszins afwijkende resultaten geven. Vooral 
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de depositie van bedrijven die dicht bij de Natura 2000-gebieden liggen, kan  hierdoor veranderen. 
Overigens dient hierbij ook opgemerkt te worden, dat de AERIUS- berekeningen op hele korte 
afstand niet betrouwbaar zijn. Kortom de uitgevoerde berekeningen geven wel inzicht, maar 
hebben geen juridische status.  
Voor het bepalen van de compensatiebehoefte van de te ontwikkelen locaties, is uitgegaan van de 
door Pouderoyen aangeleverde gegevens. Het is ons niet bekend, in hoeverre de mogelijkheden tot 
interne saldering op de locatie zijn onderzocht en in hoeverre de berekende behoefte een 
realistische inschatting van de situatie is.  
 
De AERIUS-berekeningen zijn in december 2019 uitgevoerd op basis van AERIUS-versie 
2019_20191018_c53b8fdaa8, database versie b42988oa81. Inmiddels is er een vernieuwde versie van 
AERIUS beschikbaar.  
 
In dit onderzoek is alleen de NH3-emissie vanuit dierenverblijven meegenomen. Tot voor kort werd 
het beweiden van dieren en het uitrijden van mest als vergunningsvrij beschouwd en niet 
meegenomen bij vergunningverlening. In een juridische uitspraak is dit ter discussie gesteld en zal 
dit heroverwogen moeten worden. Naast het houden van dieren, beweiding en mest uitrijden 
kunnen er nog andere vergunningsplichtige activiteiten op het bedrijf worden uitgevoerd. Hierbij 
kan gedacht worden aan mestverwerking (WKK), verkeersbewegingen en stookinstallaties. 
Dergelijke activiteiten zijn niet opgenomen in een centraal bestand, derhalve niet bij ons bekend 
en niet meegenomen in de berekeningen voor dit onderzoek. 

5.4 Discussie over resultaten 

De resultaten moeten worden beschouwd als een indicatie van de veroorzaakte stikstofdepositie 
vanuit de veehouderij in de onderzoeksgebieden.  
 
In dit onderzoek is gekeken naar een relatief klein gebied. Waarbij er voor een eenduidige 
vergelijking van de resultaten is gekozen om de depositie te berekenen op een aantal vaste 
rekenpunten binnen het onderzoeksgebied. Voor een feitelijke vergunningsaanvraag zal er in AERIUS 
moeten worden gerekend op de relevante hexagonen binnen de Natura 2000-gebieden, totdat er 
geen depositietoename meer wordt berekend. Dit heeft als gevolg dat er tot aan Groningen 
depositie kan worden berekend. Zoals blijkt uit de voorbeeldberekening, maakt dit het depositie 
neutraal maken met een externe saldering aanzienlijk complexer.  
 
Het uitvoeren van deze berekeningen binnen het onderzoeksgebied geeft daarmee wel inzicht in de 
mogelijkheden tot compensatie van de toename van stikstofdepositie vanuit ontwikkellocaties maar 
kan niet worden benut voor individuele vergunningverlening. Om een exact beeld te geven van de 
mogelijkheden tot compensatie van de ontwikkelingen, is het nodig om AERIUS-berekeningen uit te 
voeren op basis van alle Natura 2000-gebieden in Nederland, op basis van de juiste parameters. 
Hierbij is van belang dat vooraf wordt bepaald of de eventueel aan te kopen ammoniak ook voldoet 
aan de eisen uit de beleidsregel. Aangezien er gerekend wordt op alle Nederlandse Natura 2000-
gebieden, is het mogelijk dat er aanvullende compensatie nodig is voor de gebieden buiten het 
onderzoeksgebied.    
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6. Aanbevelingen 
Op basis van de resultaten van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

1. Neem als provincie het initiatief om te komen tot een afgewogen balans  tussen het 
verlagen van stikstofdepositie en het behoud c.q. creëren van ruimte voor  economische 
groei. Binnen de huidige wettelijke kaders zal het op korte termijn inzetten van generieke 
emissie eisen aan veehouderijbedrijven weliswaar leiden tot een sterke afname van de 
stikstofdepositie, maar zal het de mogelijkheden voor toekomstige economische 
ontwikkeling beperken. Deze depositiedaling kan immers niet worden benut voor het 
mogelijk maken van nieuwe economische activiteiten aangezien er geen sprake is van het 
beëindigen van een activiteit en er geen directe samenhang is tussen de afname en 
gewenste ontwikkeling.  
 

2. Ga in samenspraak met belanghebbenden na welke activiteiten binnen afzienbare termijn 
uitgevoerd moeten gaan worden om snel het gewenste resultaat te boeken, rekening 
houdend met andere beleidsdoelstellingen (leefbaarheid buitengebied, klimaatneutraliteit). 
Denk daarbij onder meer aan het matchen van vraag en aanbod van ammoniak (stikstof). 
Zet een monitoringsysteem op om de voortgang te bewaken en zo nodig tijdig bij te kunnen 
sturen.  

 
3. Stimuleer de versnelde invoering van juridisch houdbare meetsystemen die individuele 

ondernemers meer handelingsperspectieven bieden voor het zelf reduceren van emissies, 
met daadwerkelijke realtime metingen ter vervanging van het huidige systeem van 
genormeerd berekenen van emissie en het op basis daarvan vergunnen en handhaven.  

 
4. Breng ook voor andere dan de drie onderzochte gebieden in beeld wat de situatie is.  

 
5. Daarnaast is het aan te bevelen om voor een gedegen regionale benadering in overleg te 

treden met provincies Brabant en Gelderland. Treedt ook in overleg met gemeenten om te 
komen tot een versterking van de handhaving, opdat er meer inzicht komt in de 
daadwerkelijke emissiecijfers. 

 
6. Biedt ondernemers zo veel mogelijk rechtszekerheid door zorg te dragen voor een snelle 

afhandeling van vergunningsaanvragen en de mogelijkheid tot een pretoets (met juridische 
status) voor de extern te salderen ammoniak. 
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Bijlage 1: Rekenresultaten Greenport 
 
Dossier A B C 
Greenport 13,82 11,54 13,85 
7 15,70 197,33 46,77 
12 21,72 7,39 4,93 
13 0,15 0,30 15,72 
10 9,61 3,38 2,35 
14 0,15 0,31 6,92 
30 3,25 2,92 4,21 
9 3,82 2,07 1,68 
24 1,63 1,50 2,14 
28 1,52 1,46 2,06 
25 1,34 1,25 1,75 
6 1,07 1,08 1,42 
18 0,95 0,85 1,17 
5 0,67 0,65 0,83 
35 0,43 0,46 0,81 
32 0,48 0,46 0,77 
11 0,76 0,66 0,64 
33 0,38 0,37 0,62 
48 0,48 0,46 0,60 
36 0,45 0,40 0,57 
29 0,43 0,40 0,56 
31 0,39 0,34 0,51 
43 0,40 0,36 0,45 
1 0,41 0,29 0,30 
23 0,30 0,29 0,41 
4 0,36 0,33 0,40 
49 0,33 0,29 0,39 
38 0,28 0,27 0,37 
41 0,33 0,30 0,37 
39 0,31 0,28 0,36 
34 0,17 0,18 0,32 
16 0,27 0,22 0,31 
26 0,20 0,18 0,26 
15 0,18 0,16 0,22 
27 0,18 0,16 0,22 
17 0,13 0,22 0,16 
46 0,18 0,17 0,22 
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37 0,15 0,15 0,20 
40 0,12 0,11 0,13 
44 0,11 0,09 0,12 
20 0,08 0,08 0,11 
45 0,07 0,06 0,08 
21 0,06 0,05 0,07 
2 0,06 0,06 0,06 
8 0,06 0,04 0,04 
22 0,06 0,05 0,06 
3 0,04 0,04 0,06 
42 0,02 0,02 0,02 
19 0,01 0,01 0,01 
47 0,01 0,00 0,01 
  

  
  

50 0,92 0,59 0,71 
51 0,07 0,04 0,06 
52 0,50 0,48 0,85 
53 0,81 0,45 0,49 
54 1,81 1,03 1,30 
55 0,66 0,36 0,45 
56 0,63 0,37 0,48 
57 0,81 0,48 0,60 
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Bijlage 2: Rekenresultaten Zevenellen 

  48,75 45,32 35,41 53,56 127,86 2,75 

Zevenellen 1,71 1,64 0,46 1,59 1,28 0,18 

Dossier A B C D E F 

1 0,22 4,39 0,20 0,23 85,05 0,05 

2 0,41 0,56 25,47 0,39 0,53 0,18 

3 0,18 2,67 0,13 0,18 21,05 0,03 

4 0,30 8,39 0,17 0,34 2,36 0,05 

5 5,34 1,07 0,53 7,74 0,83 0,23 

6 0,20 7,04 0,11 0,22 2,30 0,03 

7 6,83 0,13 0,06 3,46 0,09 0,02 

8 0,20 6,55 0,11 0,22 1,60 0,03 

9 3,54 0,60 0,70 3,68 0,54 0,22 

10 3,43 0,43 0,13 3,19 0,29 0,04 

11 2,04 0,34 0,20 3,05 0,26 0,08 

12 1,84 0,32 0,19 2,79 0,25 0,08 

13 0,15 0,99 0,15 0,15 2,46 0,03 

14 1,52 0,25 0,15 2,26 0,20 0,06 

15 1,34 0,15 0,06 2,24 0,11 0,02 

16 1,43 0,25 0,12 2,21 0,19 0,05 

17 1,97 1,92 0,37 1,67 1,12 0,08 

18 1,39 0,29 0,23 1,72 0,23 0,10 

19 1,58 0,03 0,01 0,65 0,02 0,01 

20 1,31 0,28 0,25 1,57 0,22 0,10 

21 1,21 0,64 1,32 1,05 0,59 0,20 

22 0,85 0,13 0,06 1,32 0,10 0,02 

23 0,20 0,62 0,29 0,22 1,09 0,08 

24 0,66 0,13 0,06 0,98 0,10 0,03 

25 0,62 0,14 0,08 0,90 0,11 0,04 

26 0,74 0,15 0,16 0,86 0,14 0,06 

27 0,75 0,16 0,17 0,84 0,13 0,06 

28 0,59 0,13 0,08 0,83 0,11 0,04 

29 0,13 0,55 0,37 0,13 0,71 0,04 

30 0,10 0,67 0,05 0,11 0,32 0,01 

31 0,47 0,08 0,05 0,66 0,06 0,02 

32 0,43 0,10 0,05 0,65 0,08 0,02 

33 0,17 0,41 0,35 0,18 0,64 0,08 

34 0,07 0,31 0,11 0,08 0,60 0,02 

35 0,04 0,60 0,02 0,04 0,20 0,01 
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36 0,26 0,17 0,59 0,25 0,15 0,11 

37 0,56 0,01 0,01 0,08 0,01 0,00 

38 0,55 0,25 0,41 0,55 0,22 0,09 

39 0,07 0,55 0,04 0,08 0,29 0,01 

40 0,34 0,06 0,04 0,51 0,05 0,01 

41 0,50 0,29 0,22 0,42 0,23 0,04 

42 0,50 0,20 0,27 0,42 0,17 0,05 

43 0,40 0,08 0,08 0,49 0,07 0,03 

44 0,26 0,15 0,44 0,23 0,15 0,05 

45 0,25 0,04 0,03 0,39 0,04 0,01 

46 0,27 0,34 0,06 0,25 0,19 0,01 

47 0,25 0,02 0,01 0,34 0,01 0,00 

48 0,22 0,05 0,03 0,32 0,04 0,01 

49 0,22 0,04 0,03 0,31 0,04 0,01 

50 0,01 0,29 0,01 0,01 0,24 0,00 

51 0,01 0,27 0,01 0,01 0,12 0,00 

52 0,26 0,05 0,01 0,26 0,03 0,01 

53 0,03 0,25 0,01 0,04 0,13 0,01 

54 0,01 0,08 0,01 0,01 0,24 0,00 

55 0,20 0,06 0,08 0,22 0,06 0,02 

56 0,16 0,04 0,02 0,22 0,03 0,01 

57 0,09 0,18 0,19 0,09 0,21 0,02 

58 0,20 0,12 0,09 0,17 0,10 0,01 

59 0,16 0,01 0,01 0,20 0,01 0,00 

60 0,13 0,01 0,01 0,20 0,01 0,01 

61 0,13 0,02 0,01 0,20 0,02 0,01 

62 0,01 0,06 0,01 0,01 0,13 0,01 

63 0,09 0,01 0,01 0,13 0,01 0,00 

64 0,11 0,02 0,03 0,11 0,02 0,01 

65 0,08 0,02 0,01 0,11 0,01 0,00 

66 0,02 0,06 0,05 0,02 0,10 0,01 

67 0,08 0,08 0,02 0,08 0,05 0,01 

68 0,04 0,01 0,01 0,06 0,01 0,00 

69 0,03 0,01 0,01 0,04 0,01 0,00 

70 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 

71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Bijlage 3: Rekenresultaten Chemelot 

  18,781 24,22 109,16 22,76 76,89 19,05 

Dossier U
it

er
w

aa
rd

en
 la

ng
s 

de
 li

m
bu

rg
se

 m
aa

s 
 

G
re

ns
m

aa
s 

ra
nd

  

Bu
nd

er
- 

en
 E

ls
lo

oë
rb

os
 r

an
d 

 

G
el

ee
nb

ee
kd

al
  

Bu
nd

er
- 

en
 E

ls
lo

oë
rb

os
 H

91
E0

C 
 

G
el

ee
nb

ee
kd

al
 H

91
E0

C 
 

Chemelot 
plan 3,08 4,61 4,45 4,54 4,29 3,94 
1 1,33 10,20 76,16 2,41 53,30 2,00 
2 0,29 1,92 10,73 0,68 7,27 0,59 
3 0,04 0,07 0,21 5,40 0,15 3,91 
4 4,61 0,68 0,80 0,15 0,67 0,14 
5 0,11 0,50 4,35 0,23 2,59 0,20 
6 4,11 0,46 0,57 0,11 0,47 0,11 
7 0,12 0,73 3,96 0,32 2,62 0,28 
8 2,44 2,86 1,75 0,27 1,65 0,25 
9 0,03 0,06 0,17 2,10 0,11 2,40 
10 0,05 0,27 2,07 0,11 1,31 0,10 
11 1,64 1,07 0,99 0,17 0,81 0,15 
12 0,11 1,60 0,29 0,03 0,27 0,03 
13 0,07 0,32 1,27 0,30 0,91 0,27 
14 0,04 0,13 0,42 1,27 0,33 1,18 
15 0,03 0,08 0,23 1,16 0,19 1,07 
16 0,83 0,32 0,53 0,22 0,46 0,19 
17 0,01 0,02 0,05 0,72 0,04 0,83 
18 0,07 0,20 0,76 0,46 0,53 0,41 
19 0,01 0,01 0,03 0,59 0,02 0,74 
20 0,02 0,04 0,09 0,73 0,07 0,56 
21 0,01 0,01 0,04 0,51 0,04 0,48 
22 0,01 0,01 0,02 0,44 0,01 0,41 
23 0,10 0,43 0,33 0,08 0,28 0,07 
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24 0,37 0,11 0,14 0,06 0,11 0,06 
25 0,02 0,04 0,08 0,36 0,06 0,28 
26 0,01 0,04 0,13 0,32 0,10 0,30 
27 0,01 0,06 0,16 0,30 0,13 0,27 
28 0,01 0,01 0,03 0,29 0,02 0,26 
29 0,15 0,13 0,28 0,15 0,21 0,13 
30 0,13 0,25 0,13 0,01 0,11 0,01 
31 0,23 0,07 0,12 0,04 0,09 0,04 
32 0,01 0,20 0,23 0,02 0,18 0,02 
33 0,01 0,02 0,07 0,23 0,05 0,21 
34 0,13 0,14 0,22 0,13 0,17 0,11 
35 0,16 0,13 0,22 0,12 0,16 0,11 
36 0,01 0,03 0,09 0,22 0,07 0,20 
37 0,09 0,18 0,19 0,09 0,21 0,02 
38 0,20 0,12 0,09 0,17 0,10 0,01 
39 0,01 0,05 0,20 0,05 0,14 0,04 
40 0,16 0,01 0,01 0,20 0,01 0,00 
41 0,13 0,01 0,01 0,20 0,01 0,01 
42 0,13 0,02 0,01 0,20 0,02 0,01 
43 0,08 0,09 0,20 0,11 0,15 0,09 
44 0,13 0,11 0,18 0,10 0,13 0,08 
45 0,01 0,01 0,03 0,15 0,02 0,13 
46 0,01 0,04 0,09 0,15 0,07 0,14 
47 0,06 0,07 0,15 0,10 0,11 0,08 
48 0,06 0,07 0,14 0,08 0,10 0,07 
49 0,01 0,06 0,01 0,01 0,13 0,01 
50 0,09 0,01 0,01 0,13 0,01 0,00 
51 0,11 0,02 0,03 0,11 0,02 0,01 
52 0,08 0,02 0,01 0,11 0,01 0,00 
53 0,02 0,06 0,05 0,02 0,10 0,01 
54 - - - - - - 
55 0,08 0,08 0,02 0,08 0,05 0,01 
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Bijlage 4: Resultaten voorbeeldberekening 
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