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Publiekssamenvatting 

PAS Monitoringsrapportage Stikstof 
Addendum op de stand van zaken 2016 
 
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is opgezet om natuurdoelen in 
Nederland te realiseren en binnen die doelen ook economische 
ontwikkeling mogelijk te maken. Stikstof is een voedingsstof voor 
planten, maar te veel stikstof kan schade veroorzaken aan de natuur en 
biodiversiteit. 
 
Door bestaand beleid en extra maatregelen om de uitstoot van stikstof 
te verlagen, zijn in het PAS nieuwe economische activiteiten mogelijk, 
binnen bepaalde voorwaarden. Een voorwaarde is dat maatregelen 
worden genomen om de kwaliteit van de natuur te behouden of te 
versterken. Het PAS is op 1 juli 2015 in werking getreden. 
 
Het RIVM rapporteert jaarlijks in opdracht van het PAS-Bureau over de 
verwachte ontwikkelingen van de uitstoot en depositie voor de ijkjaren 
2020 en 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2014 van het PAS. 
Aanleiding voor de onderliggende tussentijdse rapportage is nieuwe 
informatie over leefgebieden van soorten. Hierdoor wordt op anderhalf 
keer zoveel locaties de verwachte depositie gemonitord. Het aanvullen en 
toevoegen van leefgebieden aan het Programma Aanpak Stikstof heeft 
geleid tot meer inzicht in de leefgebieden van planten en dieren die 
gevoelig zijn voor stikstof. Deze uitbreiding van de monitoringsmethodiek 
geeft geen aanleiding om de eerder gepresenteerde conclusies over de 
trends in uitstoot en depositie in de voorgaande M16 rapportage anders 
te duiden. 
 
Tot 2020 wordt een lichte toename van de uitstoot van stikstofoxide ten 
opzichte van 2014 berekend door de groei van de zeevaart en industrie. 
Op de langere termijn, tussen 2020 en 2030, wordt een daling van 
43 kiloton verwacht, onder andere door de effecten van schoner 
verkeer. De berekende ammoniakuitstoot daalt naar verwachting tussen 
2014 en 2030 met 12 kiloton. De berekende stikstofdepositie 
(stikstofoxiden en ammoniak) tussen 2014, het referentiejaar van het 
PAS, en 2030 daalt naar verwachting met 15 procent. 
 
Kernwoorden: stikstof, ammoniak, uitstoot, emissie, depositie, natuur, 
Programma Aanpak Stikstof (PAS), Wet natuurbescherming, AERIUS, 
monitoring 
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Synopsis 

PAS Nitrogen Monitoring Report 
Addendum to the state of affairs 2016 

The Nitrogen Action Programme (PAS) was launched in order to realise 
nature policy goals in the Netherlands and, within the framework of 
these goals, to also facilitate economic development. Nitrogen is a 
nutrient for plants, but too much nitrogen can cause damage to nature 
and reduce biodiversity. 

By implementing existing policy and taking additional measures to 
reduce nitrogen emissions, new economic activities would be possible 
within the framework of the PAS subject to specific conditions. One 
condition is that measures are taken to maintain or strengthen the 
quality of the natural environment. The PAS went into effect on 1 July 
2015. 

At the request of the PAS Agency, RIVM submits an annual report on the 
expected developments with regard to the emission and deposition for 
the reference years 2020 and 2030 in comparison to the PAS reference 
year 2014. The reason for the interim report at hand is the availability of 
new information on the habitats of species. As a result, the number of 
locations where the expected deposition is monitored has been increased 
by 50%. The expansion and addition of habitats to the Nitrogen Action 
Programme has provided additional insight into the habitats of plants 
and animals that are sensitive to nitrogen. This expansion of the 
monitoring methodology has not made it necessary to modify the 
conclusions already presented in the previous M16 report regarding the 
trends in emission and deposition. 

Compared to 2014, a slight increase in the emission of nitrogen oxide is 
projected until 2020 as a result of the growth of maritime shipping and 
industry. Over the longer term, between 2020 and 2030, a decrease in 
emissions of 43 kilotonnes is expected, in part due to reduced emissions 
from traffic. The calculated emission of ammonia is expected to 
decrease by 12 kilotonnes between 2014 and 2030. Between 2014, the 
PAS reference year, and 2030, the calculated nitrogen deposition 
(nitrogen oxides and ammonia) is expected to decrease by 15%. 

Keywords: nitrogen, ammonia, emission, deposition, nature, Nitrogen 
Action Programme (PAS), Nature Conservation Act, AERIUS, monitoring 
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Samenvatting 

Het PAS 
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beoogt economische ontwikkeling 
samen te laten gaan met, op termijn, realisatie van de natuurdoelen voor 
de Natura 2000-gebieden. Het PAS omvat daartoe bronmaatregelen die 
leiden tot afname van de stikstofdepositie in deze gebieden, en 
herstelmaatregelen om de natuur bestendiger te maken tegen een 
overbelasting van stikstof. 
 
Het PAS beoogt, gezien de verwachte toekomstige depositiedaling, 
bestaande activiteiten deels uit te breiden of nieuwe activiteiten 
mogelijk te maken. Met de op die manier beschikbaar gestelde 
‘depositieruimte’ maakt het PAS economische ontwikkeling mogelijk, 
onder de voorwaarden dat de totale stikstofdepositie per saldo blijft 
dalen, en de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden niet 
in geding komen. 
 
PAS Stikstofmonitoring 
Om de doelstellingen van het PAS te kunnen volgen en bewaken, is een 
systeem van monitoring, rapportage en bijsturing ontwikkeld. Dit systeem 
kent twee rapportages: één voor de ontwikkelingen in de stikstofdepositie 
en één voor de ontwikkelingen van de natuur. Dit rapport behandelt de 
resultaten van de stikstofmonitoring. De opzet hierbij is om te volgen of 
de stikstofemissie en -depositie zich zodanig in de tijd ontwikkelen dat er 
sprake is van een daling in de periode 2014-2030, zoals die bij de 
inwerkingtreding van het programma was voorzien. Ook wordt het 
percentage dat aangeeft hoeveel van de beschikbare depositieruimte is 
benut (benuttingsgraad) in beeld gebracht. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van AERIUS, het beleidsondersteunende (reken)instrument van het PAS.  
 
Dit rapport is een aanvulling op het rapport PAS Monitoringsrapportage 
Stikstof – Stand van zaken 2016 (M16) dat in september van 2017 is 
gepubliceerd. De reden voor deze aanvulling is de partiële herziening 
van het PAS. De herziening betreft vooral het aanvullen van de al in het 
PAS opgenomen leefgebieden van soorten met recent beschikbaar 
gekomen informatie. Deze stikstofrapportage beschrijft het effect van de 
herziening. Deze rapportage presenteert de resultaten van AERIUS-
Monitor 2016-Leefgebieden (vanaf nu M16L).  
 
Resultaten emissie- en depositietrend 
De emissieresultaten zijn gelijk aan de rapportage van M16. De emissies 
in NOx laten aanvankelijk een stijging van 9 kton zien tot 2020. Dit wordt 
veroorzaakt door de sector zeevaart en industrie. Tussen 2020 en 2030 is 
er een geprognosticeerde daling van 43 kton. De totale geprognotiseerde 
NOx emissie komt in 2030 uit op 334 kton. De emissies van NH3 tonen 
tussen 2014 en 2030 een dalende trend. De geprognosticeerde 
NH3-emissies dalen van 130 kton in 2014 naar een verwachte 118 kton in 
2030. Kanttekening is dat de gerapporteerde NH3-emissies in 2014, 2015 
en 2016, na een jarenlange daling, een lichte toename tonen. Er is tevens 
geconstateerd dat over de periode 2005-2016 de gemeten 
ammoniakconcentratie in de lucht licht stijgend is.  
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De gemiddelde depositie tussen 2014 en 2030 daalt naar verwachting met 
15 procent op locaties met stikstofgevoelige habitats en leefgebieden. 
Deze daling is in lijn met M16. Ondanks deze geprognosticeerde daling is 
op circa 50% sprake van een stikstofoverbelasting op stikstofgevoelige 
habitats en leefgebieden in 2030. 
 
De bruikbaarheid van de monitoringsresultaten voor de sturing van het 
PAS kan worden vergroot. Beter inzicht in de onzekerheden bevordert 
de duiding van de resultaten. Door tevens de concentratiemetingen uit 
te breiden met depositiemetingen, kan beter worden getoetst of de 
modelberekeningen in lijn lopen met metingen. 
 
Resultaten economische groei 
Het PAS beschrijft de depositieruimte als de stikstofdepositie die 
beschikbaar is voor uitbreiding van bestaande of nieuwe activiteiten. De 
depositieruimte wordt hierbij verdeeld over de volgende segmenten: 
autonome ontwikkeling, prioritaire projecten, vrije ontwikkelingsruimte 
en de grenswaardereservering. Deze ruimte is beschikbaar voor 
activiteiten met een stikstofdepositiebijdrage. 
 
In de periode van 1 juli 2015 tot 1 september 2017 zijn circa 
3200 meldingen gedaan en zijn ongeveer 4200 vergunningen verleend; 
het overgrote deel hiervan is afkomstig uit de landbouwsector. 
 
Landelijk gemiddeld is op 1 september 2017 de benuttingsgraad van de 
grenswaardereservering 59 procent. In enkele gebieden verloopt de 
benuttingsgraad sneller dan gemiddeld. In 62 PAS-gebieden is in de 
periode 1 juli 2015 tot 1 september 2017 op minimaal één hectare de 
depositieruimte voor meer dan 95 procent benut en is de grenswaarde 
verlaagd. Van de beschikbaar gestelde vrije ontwikkelingsruimte is 
landelijk gemiddeld circa 33 procent benut. Van de gereserveerde 
ruimte voor de prioritaire projecten is gemiddeld 5 procent benut*. 

 
* Het aandeel benutting segment 1 vraagt nuancering. Deel van de ruimte is voor autonome ontwikkeling van 
infrastructurele projecten die naar verwachting een groot aandeel in de reservering zullen innemen. 
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1 Inleiding 

In september 2017 is rapport 2017-0121 PAS Monitoringsrapportage 
Stikstof – Stand van zaken 2016 (M16)1 gepubliceerd. Het onderhavige 
rapport is een aanvulling op dat rapport. De reden voor een aanvulling is 
de partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De 
herziening betreft vooral het aanvullen van de al in het PAS opgenomen 
leefgebieden van soorten met recent beschikbaar gekomen informatie. 
Daarmee zijn de kaarten van alle voor stikstof gevoelige leefgebieden 
compleet. Daarnaast zijn enkele wijzigingen in de lijst prioritaire 
projecten doorgevoerd. Deze rapportage bevat de volgende onderdelen: 

• De consequenties van de nieuwe inzichten omtrent leefgebieden 
voor de stikstofdeposities; 

• De benuttingsgraad van de depositieruimte tot 1 september 
2017. 

 
Dit eerste hoofdstuk beschrijft wat er onder stikstofdepositie wordt 
verstaan en wat dat kan betekenen voor ecosystemen (paragraaf 1.1). 
Paragraaf 1.2 presenteert in vogelvlucht het PAS-programma. 
Paragraaf 1.3 presenteert het doel en de werkwijze van de monitoring. 
 

1.1 Stikstofdepositie op de natuur 
Depositie is het neerslaan van stoffen uit de lucht op een oppervlakte. 
Bij stikstofdepositie gaat het om stikstof in geoxideerde vorm 
(stikstofoxiden; NOx) en in gereduceerde vorm (ammoniak; NH3). 
Stikstof is een belangrijke voedingsbron in ecosystemen. Te veel kan 
echter leiden tot schade aan de ecosystemen. Bomen en planten kunnen 
bijvoorbeeld vatbaarder worden voor ziekten, stormschade en droogte. 
Daarnaast kunnen veranderende bodemcondities ook de natuurlijke 
soortensamenstelling aantasten2. Dit kan leiden tot een afname van de 
biodiversiteit.  
 
Europa streeft naar het behoud van biodiversiteit. Dit is vastgelegd in 
Europese wetgeving middels de Habitatrichtlijn3 en de Vogelrichtlijn4. 
Met deze richtlijnen worden speciale beschermingszones (Natura 2000-
gebieden) aangewezen, waarin habitattypen en soorten uit de richtlijnen 
beschermd dienen te worden. De doelstelling van de richtlijnen zijn in 
Nederland vastgelegd in de Wet Natuurbescherming (Wnb)5. 

 
1 A. Sterkenburg en A van Alphen, Monitoringsrapportage Stikstof – Stand van zaken 2016, RIVM rapport 2017-
0121, 2017, 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/september/PAS_Monitoring
srapportage_Stikstof_Stand_van_zaken_2016 
2 Compendium voor de leefomgeving, indicator Vermesting en verzuring: oorzaken en effecten, 
http://www.clo.nl/indicatoren/nl0178-vermesting-en-verzuring-oorzaken-en-effecten 
3 EU (1992). 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 van 22/07/1992 blz. 0007 – 0050.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043  
4 EU (2009). Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het 
behoud van de vogelstand. Publicatieblad nr. L 20 van 26.1.2010, blz. 7–25. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.020.01.0007.01.NLD 
5 Staatsblad (2016) Wet Natuurbescherming. Staatsblad 2016 384 http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/september/PAS_Monitoringsrapportage_Stikstof_Stand_van_zaken_2016
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/september/PAS_Monitoringsrapportage_Stikstof_Stand_van_zaken_2016
http://www.clo.nl/indicatoren/nl0178-vermesting-en-verzuring-oorzaken-en-effecten
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/
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De indicatoren natuurkwaliteit en stikstofdepositie zijn niet één op één 
met elkaar te correleren. De moeilijkheid bij het bepalen van de 
correlatie tussen stikstofdepositie en natuurkwaliteit is dat de processen 
in de natuur meestal traag verlopen en bovendien spelen meerdere 
factoren een rol bij de verbetering of achteruitgang van de 
natuurkwaliteit. Een indicatie om te bepalen of gebieden overbelast zijn 
met stikstof is de kritische depositiewaarden (KDW). De KDW voor 
stikstof is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van de 
habitat significant wordt aangetast door de invloed van stikstofdepositie. 
In het PAS zijn KDW’s per habitattype vastgesteld op basis van het 
rapport van Van Dobben6. Voor een groot deel van de Natura 2000-
gebieden in Nederland bestaat er stikstofoverbelasting.  
 

1.2 Programma aanpak stikstof 
De stikstofproblematiek wordt veroorzaakt door zowel bronnen in de 
nabijheid van Natura 2000-gebieden als door bronnen ver buiten Natura 
2000-gebieden. Er is dan ook door de betrokken overheden op 
provinciaal en rijksniveau een gezamenlijke programmatische aanpak 
stikstof ontwikkeld die op 1 juli 2015 in werking is getreden. Het 
programma heeft betrekking op 118 Natura 2000-gebieden met voor 
stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten. 
 
Het PAS verbindt economische ontwikkeling met het op termijn 
realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen van de voor stikstof 
gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten voor de Natura 
2000-gebieden die zijn opgenomen in dit programma. Het gaat daarbij 
om het voorkómen van achteruitgang (behoud) en om het op termijn 
waar nodig realiseren van herstel, om op landelijk niveau een gunstige 
staat van instandhouding voor deze habitattypen en soorten te bereiken. 
Het programma bevat daartoe brongerichte maatregelen die leiden tot 
een afname van stikstofdepositie en herstelmaatregelen die natuur 
bestendiger moeten maken tegen overbelasting van stikstof. Door deze 
maatregelen kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden ook nieuwe 
economische activiteiten worden toegelaten die stikstofemissie met zich 
mee brengen. Deze ruimte voor nieuwe activiteiten wordt 
‘depositieruimte’ genoemd. 
 

1.3 Doel en werkwijze stikstofmonitoring  
De monitoring is ontwikkeld om de doelstellingen van het programma te 
volgen, te borgen en om bijsturing mogelijk te maken. Het systeem is 
vastgelegd in het Monitoringsplan PAS7. Monitoring is gericht op: 

• zicht geven op de stikstofemissies en stikstofdepositie 
ontwikkeling;  

• zicht geven op de beschikbare en uitgegeven hoeveelheid 
depositieruimte ten behoeve van economische activiteiten;  

• zicht geven op de voortgang van de uitvoering van maatregelen 
zoals afgesproken in het programma en de effecten daarvan. 

 
6 H.F. Dobben et al; Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof, 
toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000, Alterra-rapport 2397, Alterra 
http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport2397.pdf 
7 Ministerie van Economische zaken, Monitoringsplan bij het programma aanpak stikstof 2015-2021, 2015, 
https://www.bij12.nl/assets/PAS-monitoringsplan-definitief5.pdf 

http://content.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport2397.pdf
https://www.bij12.nl/assets/PAS-monitoringsplan-definitief5.pdf
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De depositieberekeningen zijn gebaseerd op de beleidsuitgangspunten 
van het PAS8. De beleidsuitgangspunten zijn gelijk aan die voor M16. De 
depositieberekeningen worden uitgevoerd met OPS versie 4.5.09 en 
Standaardrekenmethode 2 (SRM2). De werkwijze van de monitor is 
vastgelegd in het Handboek Monitor. De hoofdredenen voor een 
tussentijdse rapportage zijn:  

• Nieuwe inzichten in leefgebieden van soorten. De nieuwe 
inzichten hebben ertoe geleid dat het aantal plekken waarop 
wordt gemonitord in Natura-2000-gebieden met ruim 56% is 
toegenomen (van 164521 ha naar 257399 ha). De nieuwe 
karteringen zijn weergegeven in AERIUS Monitor 16L. 

• Actualisatie van acht prioritaire projecten.  
 

Door te actualiseren wordt zekergesteld dat de resultaten zijn gebaseerd 
op de best beschikbare inzichten, gegevens en technieken. Een gevolg 
van actualisatie is dat de berekende deposities in de elkaar opvolgende 
versies van de monitoring kunnen verschillen, zelfs als de ingevoerde 
emissies niet wijzigen. Het is voor de monitoring van belang hoe het 
totaalbeeld zich ontwikkelt. Het is dan ook cruciaal dat bij een 
actualisatie steeds de gehele set van rekenjaren opnieuw wordt 
doorgerekend. Alleen op die manier zijn de depositieresultaten van 
verschillende rekenjaren binnen een monitoringsronde met elkaar te 
vergelijken, en kan dus iets worden gezegd over de depositietrend in de 
tijd. Die trend als geheel kan vervolgens worden vergeleken met de 
trend zoals die bij een eerdere monitoringsronde was berekend. 
 
Kwaliteitsborging en Onzekerheden 
In de afgelopen jaren zijn (internationale) reviews uitgevoerd naar de 
wetenschappelijke onderbouwing van het Nederlandse ammoniakbeleid. 
Hierbij is ook gekeken naar het verspreidingsmodel OPS en de 
implementatie van SRM2, die de rekenkern vormen van AERIUS. 
AERIUS wordt beoordeeld als geschikt voor het berekenen van effecten 
van projecten en plannen op deposities ten behoeve van de Wnb 
vergunningverlening en voor het uitvoeren van berekeningen in het 
kader van de monitoring. Voor een totaal overzicht wordt verwezen naar 
het reviewoverzicht10. 
 
De emissiecijfers zijn in principe afkomstig uit de Emissieregistratie en 
uit de emissieramingen van het PBL. De Emissieregistratie valt onder 
het kwaliteitskeurmerk van het RIVM (ISO9001/2008). Voor de 
ruimtelijke verdeling van de groei-emissies maakt het PAS, in aanvulling 
op de ruimtelijke verdeling van de Emissieregistratie, gebruik van 
aangeleverde (prioritaire) projectgegevens. Daarnaast maakt de PAS-
monitoring voor sommige sectoren gebruik van specifiek aangeleverde 
(groei-)emissies en verfijnde ruimtelijke verdeling, als beleidsmatig is 
besloten af te wijken van de emissies van de Emissieregistratie. 
In alle gevallen geldt dat de ontvanger niet verantwoordelijk kan zijn 
voor de inhoud en kwaliteit van de geleverde gegevens. De leverancier 

 
8 Aerius, Factsheets beleidsuitgangspunten, 
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/algemene-beleidsuitgangspunten/ 
9 Sauter et al, The OPS-model – Description of OPS 4.5.0, 2016,  
http://www.rivm.nl/media/ops/v4.5.0/OPS-model-v4.5.0.pdf 
10 https://www.aerius.nl/nl/reviews 

https://monitor.aerius.nl/monitor2016L/
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/algemene-beleidsuitgangspunten/
http://www.rivm.nl/media/ops/v4.5.0/OPS-model-v4.5.0.pdf
https://www.aerius.nl/nl/reviews
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is en blijft eigenaar van, en eindverantwoordelijke voor, de 
aangeleverde gegevens. 
 
De metingen van concentraties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 
(LML11) worden uitgevoerd onder het kwaliteitskeurmerk ISO 17025. De 
metingen in het Meetnet Ammoniak in Nederland (MAN12) worden geijkt 
aan de metingen van het LML. De datasets uit beide meetnetten worden 
gebruikt om de modelberekeningen te valideren. 
 
De resultaten van de monitoring zijn onderhevig aan verschillende 
onzekerheden. De bruikbaarheid van de monitoringsresultaten voor de 
sturing van het PAS kan worden vergroot. Beter inzicht in de 
onzekerheden van de onderstaande punten bevordert de duiding van de 
resultaten: 

• Modelonzekerheid: De depositieberekening kent een onzekerheid 
die inherent is aan het gebruik van luchtverspreiding- en 
depositiemodellering. Door deze onzekerheid zal een deel van de 
berekende depositie in werkelijkheid lager uitvallen en een deel 
van de berekende deposities juist hoger. De onzekerheid in de 
berekende deposities op een gedetailleerd niveau van hexagonen 
is niet a priori in te schatten en zal per locatie verschillen. 
Wanneer veel detailinformatie over bronnen beschikbaar is, zoals 
bij de verfijningen, kan de onzekerheid in de berekende absolute 
waarde worden verkleind. Daarbij is het zeer belangrijk dat de 
locatiespecifieke informatie van goede kwaliteit is, want hoe beter 
de kwaliteit van de lokale emissiebrondata hoe kleiner de 
onzekerheid. 

• Metingen: Metingen van het LML en het MAN kennen ook 
onzekerheden, die doorwerken naar de berekeningen wanneer de 
resultaten worden geijkt aan de metingen. De correctie op 
depositieberekeningen is gebaseerd op de concentratiemetingen 
en is dus indirect. Dit vergroot de onzekerheden in de 
depositieberekeningen aanzienlijk. 

• Economische ontwikkeling: De prognoses zijn mede gebaseerd op 
een verwachting van de economische ontwikkeling. In het PAS 
wordt het hoog economisch groeiscenario toegepast (gemiddeld 
2,5 procent groei van het BBP per jaar). Zoals het verleden heeft 
aangetoond, is de economische groei onderhevig aan fluctuaties, 
wat een onzekerheid met zich meebrengt. 

• Effecten van (inter)nationaal beleid: Bij de prognoses wordt 
uitgegaan van scenario’s voor (inter)nationale beleidsontwikkeling. 
De effecten hiervan zijn verwerkt in de prognoses voor 2020 en 
2030. 

• In het PAS-programma is op basis van de KDW een schaal 
gehanteerd voor de mate van overbelasting door 
stikstofdepositie13. In paragraaf 2.5 zal deze indeling ook worden 
gehanteerd. KDW’s kennen echter grote bandbreedtes. Dat geldt 
ook voor de berekende deposities. Hierdoor zijn onzekerheden in 

 
11 https://www.luchtmeetnet.nl/ 
12 http://man.rivm.nl/  
13 Zie paragraaf 8.2 van het ministerie van Economische zaken, Programma aanpak stikstof 2015 -2021 zoals 
gewijzigd na partiële herziening op 17 maart 2017, 2017, https://www.bij12.nl/assets/Programma-Aanpak-
Stikstof-17-03-2017.pdf 

https://www.luchtmeetnet.nl/
http://man.rivm.nl/
https://www.bij12.nl/assets/Programma-Aanpak-Stikstof-17-03-2017.pdf
https://www.bij12.nl/assets/Programma-Aanpak-Stikstof-17-03-2017.pdf
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de overschrijdingen ook aanzienlijk en is niet eenvoudig vast te 
stellen wat het directe verband is tussen de overschrijding en de 
mate van biodiversiteit. De mate van overschrijding kan met name 
worden gebruikt om de ontwikkelingen in de overschrijdingen in 
de tijd te volgen.  

 
1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de relatie tussen emissies en depositie en toont 
trendberekeningen van stikstofemissie en -depositie over de periode 
2014-2030. Dit hoofdstuk vergelijkt de voorziene trend van M16L met 
die welke was berekend in de rapportage M16. Verder beschrijft het 
hoofdstuk de resultaten van ammoniakmetingen in de lucht en zet het 
de deposities van het jaar 2030 af tegen de KDW van de habitattypen 
en leefgebieden. Hoofdstuk 3 geeft op hoofdlijnen een overzicht van de 
benuttingsgraad van de hoeveelheid stikstofdepositie die binnen het PAS 
voor uitbreiding van bestaande of nieuwe activiteiten beschikbaar is 
gesteld. Hoofdstuk 4 presenteert de hoofdconclusies.  
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2 Resultaten stikstofemissie en -depositie 

Een van de uitgangspunten van het PAS is een blijvende daling van de 
stikstofdepositie. Het is daarom belangrijk een goed en actueel beeld te 
hebben van de voorziene trend. Dit hoofdstuk gaat in op het volgende: 

• emissietrend NOx en NH3 in de periode 2014-2030; 
• depositietrend per sector in de periode 2014-2030; 
• de overbelasting van stikstofdepositie; 
• meettrend NH3 in de periode 2005-2016. 

 
2.1 Van emissie naar depositie 

Emissies van bronnen zorgen ervoor dat stoffen in de lucht komen. 
Minder emissies leiden in essentie gemiddeld tot lagere depositie. Hoe 
de uitstoot zich verspreidt, hangt af van het type bron, de 
weersomstandigheden en omgevingsfactoren, zoals het landgebruik. De 
stoffen worden bij de verspreiding verdund en eventueel omgezet in 
andere stoffen. Als de stoffen vervolgens neerdalen op het 
aardoppervlak, is er sprake van depositie. Bij direct contact wordt dit 
droge depositie genoemd. Als neerslag (regen, sneeuw, mist) ervoor 
zorgt dat deeltjes op het aardoppervlak neerkomen, wordt het natte 
depositie genoemd.  
 
In Figuur 1 is een schematische weergave gegeven van dit proces.  

Figuur 1: Van emissie via verspreiding naar concentratie en depositie. 
  



RIVM Rapport 2017-0163 

Pagina 18 van 43 

2.2 Stikstofemissieontwikkeling 2014-2030  
Er is geen verschil in de gepresenteerde emissies tussen M16 en M16L. 
De emissies in NOx laten aanvankelijk een stijging van 9 kton zien tot 
2020. Dit wordt veroorzaakt door de sector zeevaart en industrie. 
Tussen 2020 en 2030 is een daling van 43 kton verwacht. De 
NH3-emissies tonen tussen 2014 en 2030 naar verwachting een dalende 
trend. Al wordt voor het jaar 2015 nog een stijging gerapporteerd.  
 
Voor M16L zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor M16. De 
basis voor de depositieberekeningen in AERIUS Monitor zijn de emissies 
in het referentiejaar (2014) en de toekomstige situatie (zichtjaren 2020 
en 2030). De ontwikkeling van de emissies tussen deze jaren is de 
voorziene emissietrend. In M16 zijn de emissies voor alle jaren 
geactualiseerd.  
 
Voor het referentiejaar 2014 en het jaar 2015 geldt dat er (historische) 
emissies vanuit de Emissieregistratie beschikbaar zijn. Voor de 
toekomstige jaren wordt uitgegaan van prognoses14. Daarbij is rekening 
gehouden met een verfijning van de emissies uit de Emissieregistratie 
en van de PBL-prognoses voor bepaalde sectoren en gebieden met apart 
aangeleverde emissies. Deze komen in de plaats van de data uit de 
Emissieregistratie. De emissies voor de sectoren wegverkeer, stallen, 
het Rijnmondgebied, mobiele werktuigen en nationale luchthavens zijn 
door het bevoegd gezag ‘verfijnd’ met meer specifieke gegevens.  
 
Ondanks de actualisatie van vijf prioritaire projecten en de toevoeging 
van drie nieuwe projecten, zijn de totale emissies die zijn gebruikt voor 
de berekening van de verdeling van de groei over Nederland niet 
gewijzigd. De groeibehoefte van de genoemde projecten is namelijk 
verwaarloosbaar klein ten opzichte van de totale geraamde landelijke 
emissiegroei. Op en rond de locatie van deze projecten is overigens wel 
een klein verschil in depositie zichtbaar. 
 
Landelijk is sprake van een afname in emissies in de periode tussen 
2014 en 2030, maar – conform de beleidsuitgangspunten PAS – voor 
een aantal sectoren is wel rekening gehouden met een emissietoename 
(zie rapport 2017-0121 PAS Monitoringsrapportage Stikstof – Stand van 
zaken 2016 voor alle sectorbijdragen). 
 
Figuur 2 toont de trend in Nederlandse NOx-emissies. De emissies uit 
het buitenland zijn in deze Figuur niet opgenomen. Voor de uiteindelijke 
depositie en -trend is de bijdrage van buitenlandse emissies echter wel 
belangrijk (zie paragraaf 2.4). Voor het zichtjaar 2020 zijn de 
Nederlandse NOx-emissies 9 kton hoger t.o.v. 2014. Dit wordt 
veroorzaakt door de sector zeevaart en industrie. Tussen 2020 en 2030 
dalen de voorziene emissies in M16L met 43 kton naar 334 kton. 
  

 
14 W. Smeets et al. Luchtverontreinigende stoffen in de Nationale Energieverkenning 2015, PBL 2016 , 
rapportnr. 2442, Den Haag.  
http://www.pbl.nl/publicaties/luchtverontreinigende-stoffen-in-de-nationale-energieverkenning-2015 

http://www.pbl.nl/publicaties/luchtverontreinigende-stoffen-in-de-nationale-energieverkenning-2015
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Figuur 3 toont de trend van de Nederlandse NH3-emissies in de tijd. 
Voor het zichtjaar 2030 zijn de Nederlandse NH3-emissies 12 kton lager 
t.o.v. 2014. De daling komt met name van de sector landbouw.  
 

 
Figuur 2 NOx-emissietrend (Nederlandse emissies, kton/jaar). 
 

 
Figuur 3 NH3-emissietrend (Nederlandse emissies, kton/jaar). 
 
Effectiviteit PAS-bronmaatregelen  
Onderdeel van het PAS zijn de zogenoemde PAS-bronmaatregelen: 
landbouwmaatregelen die moeten leiden tot extra emissiereductie bij de 
veehouderij. Tabel 1 geeft de berekende voorziene emissiereductie voor 
NH3 in 2020 en 2030, die is toe te kennen aan de generieke PAS-
maatregelen en aan het nog verder aangescherpte beleid in de 
provincies Limburg en Noord-Brabant. Er is geen verschil in de 
gepresenteerde effecten tussen M16 en M16L.  
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De tabel geeft aan in hoeverre de emissies van de landbouwsector naar 
verwachting (extra) gaan afnemen door de PAS-maatregelen. In dit 
scenario is naast de daling door PAS-maatregelen aangenomen dat 
stallen worden uitgebreid, doordat het PAS stagnatie voorkomt. 
 
Tabel 1 Emissiereductie van PAS-maatregelen in kton/jaar. 

Effect Maatregelen M16/M16L 

Sector 2020 2030 
Effect oplossen stagnatie 0,5 1,2 
Effect stalmaatregelen -0,8 -5,7 
Effect van voer- en managementmaatregelen -3,0 -3,0 
Effect normaanscherping aanwending van 
mest -2,0 -2,0 

Totaal effect aanvullende PAS-maatregelen -5,3 -9,5 
Totaal effect provinciaal beleid Limburg -0,2 -0,6 
Totaal effect provinciaal beleid Noord-
Brabant -0,6 -2,3  

Totaal netto effect -6,1 -12,4 
 
Afgesproken is dat in 2030 landelijk gemiddeld 56 procent van de 
daadwerkelijk behaalde depositiereductie door het aanvullende 
maatregelpakket beschikbaar wordt gesteld als depositieruimte voor de 
landbouwsector15. De provincie Limburg heeft 50 procent van de 
reductie van de deposities die met de maatregelen wordt behaald 
beschikbaar gesteld. De provincie Noord-Brabant heeft hier niet voor 
gekozen.  
 

2.3 Trend in ammoniakmetingen  
De gemeten ammoniakconcentratie in de lucht is licht stijgend over 
de periode 2005-2016. De gerapporteerde emissies voor ammoniak 
in 2014, 2015 en 2016 zijn, na een jarenlange daling, ook licht 
toegenomen. 
 
Doel van de metingen is om de ontwikkelingen van de 
ammoniakconcentraties te volgen en te vergelijken met de emissies en 
de modelberekeningen. De metingen van ammoniakconcentraties vinden 
plaats in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) en het Meetnet 
Ammoniak in Natuurgebieden (MAN). Beide meetnetten volgen de 
ammoniakconcentratie in de tijd. Het LML doet dit met hoge frequentie 
(uurmetingen) op zes meetpunten, verdeeld over regio’s met hoge en 
lage emissiedichtheid. Het MAN meet de concentratie op maandbasis op 
een groter aantal meetpunten (circa 240 meetpunten in ruim 
60 gebieden). Het MAN wordt gekalibreerd aan het LML. 
  

 
15 Ministerie van Economische Zaken, Convenant maatregelen Programma Aanpak Stikstof, 2014 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2014/03/18/convenant-maatregelen-programma-aanpak-
stikstof 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2014/03/18/convenant-maatregelen-programma-aanpak-stikstof
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2014/03/18/convenant-maatregelen-programma-aanpak-stikstof
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In het rapport Stolk et al (2016)16 is gekeken naar het verloop van de 
ammoniakconcentraties in Nederland uit de periode 2005 tot en met 
2014 en zijn deze vergeleken met het verloop in de ammoniakemissies. 
De gemeten ammoniakconcentratie in de lucht is over de periode 
2005-2014 licht stijgend. Vanaf 2005-2014 zijn de gerapporteerde 
ammoniakemissies gedaald met circa 20%. Na 2014 is de emissie licht 
toegenomen. De drie belangrijkste oorzaken voor deze stijging zijn de 
groei van de melkveestapel, de veranderde voedselsamenstelling voor 
het vee en het gevolg van het gebruik van meer kunstmest17.  
 
De trends van ammoniakemissies en -concentraties over de periode 
2005-2015 is inzichtelijk gemaakt in Figuur 4.  

 
Figuur 4 Ammoniakconcentratie en -emissietrend (bron: CLO 008112, 2017). 
* Voor 2005-2015 zijn voor de gemiddelde ammoniakconcentraties zowel 
meetlocaties van het LML als van het MAN gebruikt. 
 
Op de website van het MAN is de voorlopige ammoniakconcentratie van 
het jaar 2016 toegevoegd aan de dataset. De variatie in de concentratie 
van opeenvolgende jaren is vooral te verklaren vanwege verschillen in 
de meteorologische omstandigheden. In algemene zin leiden minder 
neerslag en hogere temperaturen tot een hogere concentratie. Het 
bovenstaande gaat over stikstofemissies en -concentraties en niet over 
gemeten depositiecijfers. Depositiemetingen worden uitgevoerd op een 
viertal vaste locaties. De lokale depositiemetingen geven vanwege de 
beperkte dataset en het groot aantal gevoeligheden geen representatief 
beeld voor heel Nederland. 
  

 
16 Stolk A.P., Noordijk H., den Hollander H.A., van Zanten M.C., Wichink Kruit R.J., van Pul W.A.J. Het verloop 
van de ammoniakconcentratie over 2005-2014. RIVM rapport 2016-0136, 2016.  
17 http://www.emissieregistratie.nl/ 

http://man.rivm.nl/
http://www.emissieregistratie.nl/
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2.4 Stikstofdepositieontwikkeling 2014-2030 
De gemiddelde stikstofdepositie op de toegevoegde relevante 
hexagonen in M16L ligt hoger dan de gemiddelde stikstofdepositie op 
de aanwezige relevante hexagonen in M16. De trend in M16L is 
vergelijkbaar met M16. In totaliteit daalt de gemiddelde depositie in 
M16L met 15 procent. 
 
De emissies van uiteenlopende bronnen hebben invloed op de 
hoeveelheid lokale stikstofdepositie. De berekende depositietrend hangt 
vooral af van de emissieontwikkeling, zowel in binnen- als buitenland, 
van de ruimtelijke verdeling van de emissies, van eventuele 
aanpassingen in de rekenmodellen en van omgevingskenmerken. In 
Nederland is op de meeste locaties de bijdrage van ammoniak aan de 
totale depositie circa twee keer zo groot als die van stikstofoxiden. 
 
Tabel 2 geeft per sector de gemiddelde stikstofdepositie in mol per 
hectare per jaar weer voor de relevante hexagonen en de verwachte 
depositietrend over de periode 2014-2030 van M16L.  
 
De depositietrend van M16L laat grote overeenkomsten zien met de 
depositietrend van M16, omdat dezelfde uitgangspunten zijn 
gehanteerd. Hierdoor zijn de procentuele verschillen per sector M16L 
over het referentiejaar en de zichtjaren tussen M16L en M16 in lijn met 
elkaar. In totaliteit daalt de gemiddelde depositie 15 procent, dat sneller 
is dan de ± 10 procent-daling in de binnenlandse emissies, als gevolg 
van een relatief sterke daling van depositie uit buitenlandse bronnen. De 
depositietrend laat wel een wisselend beeld zien. Bij het wegennet, de 
sector landbouw en de bijdrage vanuit het buitenland is voor het 
zichtjaar 2030 gemiddeld een daling te zien, terwijl het beeld bij andere 
sectoren minder gunstig is.  
 
Tabel 3 geeft per sector het verschil in gemiddelde depositie in mol per 
hectare per jaar (mol/ha/jaar) tussen M16L en M16.  
 
Een positief getal betekent een toename van de gemiddelde depositie op 
de relevante hexagonen. Voor de meeste sectoren neemt de gemiddelde 
depositie toe. Dit betekent dat hexagonen die door de nieuwe inzichten 
in M16L ook als relevant zijn aangemerkt, gemiddeld een hogere 
depositie hebben. Dit is te verklaren doordat de toegevoegde hexagonen 
voor een groot gedeelte aan de randen van de Natura-2000 liggen en 
dus dichter op bronnen liggen. Relatief gezien is dit effect het grootst bij 
de sectoren ‘wegen’ en ‘landbouw’. 
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Tabel 2 Gemiddelde stikstofdepositie (mol/ha/jaar) op relevante hexagonen per 
sector in M16L voor het referentiejaar en de zichtjaren 2020 en 2030. 

Relevante hexagonen M16L Jaren Trend 2014-2030 

Gemiddelde depositie (in 
mol/ha/jaar) 

2014 2020 2030 Absoluut Relatief 

Energie, Industrie en 
Afvalverwerking 

36 46 49 13 35% 

Overig verkeer 63 48 32 -30 -48% 

Snelwegen 61 48 33 -28 -46% 

Scheepvaart 57 66 64 7 13% 

Landbouw 667 647 620 -47 -7% 

Consumenten en overig 94 93 96 2 2% 

Buitenland 560 478 411 -149 -27% 

Bijdrage emissies uit zee 69 69 69 0 0% 

Overige en onverklaarde 
depositie* 

-30 -30 -30 0 0% 

Totaal 1577 1464 1344 -233 -15% 
*De overige en onverklaarde depositie geeft het verschil weer tussen de berekende 
depositie in vergelijking met de gemeten depositie.  
 
Tabel 3 Verschil in de gemiddelde depositie (mol/ha/jaar) op relevante 
hexagonen per sector tussen M16L en M16. 

Relevante hexagonen Jaren 

Gemiddelde depositie verschil 
M16L – M16 (in mol/ha/jaar) 

2014 2020 2030 

Energie, Industrie en 
Afvalverwerking 

3 4 4 

Overig verkeer 11 8 5 

Snelwegen 15 12 9 

Scheepvaart 4 3 2 

Landbouw 140 138 131 

Consumenten en overig 16 16 16 

Buitenland 46 39 34 

Totaal 187 172 154 

  



RIVM Rapport 2017-0163 

Pagina 24 van 43 

2.5 Stikstofbelasting op de natuur 2014-2030 
De nieuwe inzichten leiden tot meer hexagonen waar in het 
referentiejaar een overbelasting wordt berekend ten opzichte van de 
KDW. Het aantal hexagonen met een overbelasting in 2030 is circa 
50%. 
 
Door middel van een gebiedsanalyse wordt bij elke herziening voor elk 
gebied ecologisch beoordeeld of op termijn de 
instandhoudingsdoelstellingen kunnen worden gehaald en of de effecten 
van stikstofdepositie niet leiden tot verslechtering of aantasting van de 
natuurlijke kenmerken, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor 
het betreffende gebied. Hierbij wordt in het PAS onder meer gekeken 
naar de berekende stikstofbelasting in relatie tot de KDW op de 
desbetreffende habitattypen en leefgebieden. De mate van overbelasting 
is een indicator voor de kans op voor- en achteruitgang van de 
natuurkwaliteit. De KDW is geen harde streefwaarde, want er zijn meer 
factoren van invloed op de omvang en kwaliteit van habitats en 
leefgebieden. Op basis van de natuurmonitoringsinformatie kunnen 
vervolgens uitspraken worden gedaan over de kwaliteit van de natuur 
ten aanzien van behoud en verbetering. 
 
De actualisatie van de depositiebijdrage, de Natura 2000-begrenzingen 
en de habitattype- en leefgebiedenkaarten zullen jaarlijks leiden tot 
nieuwe resultaten voor 2014, 2020 en 2030. Een nieuwe 
habitattypekaart kan een andere conclusie geven met betrekking tot de 
mate van stikstof(over)belasting (afstand tot KDW). Op basis van de 
actuele natuurinformatie volgt of hexagonen wel of niet relevant zijn. De 
nieuwe inzichten in leefgebieden van soorten heeft geleid tot anderhalf 
keer meer locaties waar wordt gemonitord. 
 
De nieuwe hexagonen, als gevolg van toevoeging leefgebieden, hebben 
gemiddeld een hogere depositie. Dit is te verklaren doordat de 
toegevoegde hexagonen voor een groter deel dan de bestaande 
hexagonen dichter bij bronnen liggen. 
 
Volgens de gehanteerde indeling in het PAS-programma is een locatie 
overbelast als de stikstofdepositie 35 mol per hectare per jaar boven de 
KDW zit. De berekende stikstofbelasting in een hexagoon wordt in het 
PAS ingedeeld in een zevental overschrijdingsklassen, afhankelijk van de 
totale depositie in relatie tot de KDW (Figuur 5). 

 
Figuur 5 Karakterisering stikstofbelasting in overschrijdingsklassen. 
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Figuur 6 toont het aantal hexagonen per overschrijdingsklasse voor M16 
en M16L in het jaar 2030.  
 
M16L voorziet dat in 2030 44 procent van het relevante natuuroppervlak 
geen stikstofprobleem (klasse ‘gunstig’) kent. Ondanks de 
geprognosticeerde depositiedaling in 2030 blijft er sprake van 
overbelasting op stikstofgevoelige habitats en leefgebieden. 
In 2030 wordt voorzien dat bij 50 procent van de relevante hexagonen 
de stikstofdepositie buiten de klasse gunstig of in evenwicht valt. 
Hierdoor neemt relatief het aantal overbelaste relevante hexagonen toe 
van 40% in M16 naar 50% in M16L voor het jaar 2030. De betekenis 
van de overbelasting op deze hexagonen kan worden beoordeeld in de 
natuurmonitoringsinformatie. 
 

 
Figuur 6 Aantallen relevante hexagonen in procenten, voorzien in 2030, met 
stikstofbelasting volgens karakterisering in overschrijdingsklassen voor M16 en 
M16L. 
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3 Resultaten depositieruimte 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht op hoofdlijnen van de benutting van 
de depositieruimte tot 1 september 2017. De depositieruimte is de 
hoeveelheid stikstofdepositie die binnen het PAS voor uitbreiding van 
bestaande of nieuwe activiteiten beschikbaar is gesteld. Economische 
activiteiten passen binnen de depositieruimte indien de effecten ervan 
de beschikbare depositieruimte niet overschrijden. In AERIUS Register 
wordt bijgehouden hoeveel depositieruimte er per hectare is uitgegeven 
en nog beschikbaar is. 
 

3.1 Systeembeschrijving  
Er zijn vier segmenten waarover de beschikbare depositieruimte18 wordt 
verdeeld: 

• Autonome ontwikkelingen waarvoor geen toestemmingsbesluit 
nodig is. 

• Activiteiten met een depositiebijdrage die lager is dan de 
grenswaarde (1 mol/ha/jaar). Het deel van de depositieruimte 
voor deze projecten is de zogenoemde grenswaardereservering. 
Als op een hectare in een PAS-gebied 95% van de 
grenswaardereservering is gebruikt, wordt de grenswaarde in het 
gehele gebied verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar. Voor activiteiten 
met een effect boven de grenswaarde is een vergunning nodig. 

• Prioritaire projecten. Het Rijk en de provincies hebben een lijst 
van prioritaire projecten opgesteld die van aantoonbaar nationaal 
of provinciaal maatschappelijk belang zijn. Deze lijst is 
opgenomen in de Regeling natuurbescherming en kan 
(meer)jaarlijks worden aangepast. Tijdens de actualisatie kunnen 
prioritaire projecten aan de lijst worden toegevoegd, van de lijst 
worden afgevoerd, en/of kan de omvang van de gereserveerde 
ontwikkelingsruimte voor het project worden bijgesteld. Zie de 
Regeling natuurbescherming voor de prioritaire projectenlijst 
zoals vastgesteld op 5 juli 201719. Dit wordt aangeduid als 
‘segment 1’. 

• Overige projecten waarvan de depositiebijdrage in het 
desbetreffende Natura 2000-gebied boven de grenswaarde 
uitkomt en er dus een toestemmingsbesluit nodig is. Deze 
overige projecten worden aangeduid als ‘segment 2’-projecten. 

 
18 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/bepalen-depositieruimte/  
19 Staatscourant, Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, wijziging van de Regeling 
Natuurbescherming (AERIUS versie 2016L en actualisatie lijst prioritaire projecten). 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/bepalen-depositieruimte/
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Figuur 7 Schematisch overzicht van de indeling van de depositieruimte. 
 
Het verdelen van de depositieruimte in segmenten gebeurt in een aantal 
stappen: 

1. Eerst wordt depositieruimte gereserveerd voor de autonome 
ontwikkeling en de grenswaardereservering, uitgaande van de 
voorziene ontwikkelingsbehoefte. 

2. Vervolgens wordt depositieruimte gereserveerd voor prioritaire 
projecten in segment 1, uitgaande van de berekende 
ontwikkelingsbehoefte voor deze projecten. 

3. De resterende depositieruimte is de beschikbare depositieruimte 
voor projecten in segment 2. 

 
De totaal beschikbare ruimte voor segment 2 komt gefaseerd vrij; 
60 procent daarvan is beschikbaar gesteld voor benutting in de eerste 
drie jaar van de huidige PAS-periode: tot 2018.  
 
Register is het ‘huishoudboekje’ van het PAS: uit Register volgt of er 
voldoende depositieruimte beschikbaar is voor een project. Daartoe zijn 
in Register waarden opgenomen van de beschikbare depositieruimte. De 
depositieruimte in Register is gebaseerd op de depositieruimte zoals die 
met AERIUS Monitor is berekend (als onderdeel van de totale depositie). 
 
Bepaling van de benutting van de ruimte gebeurt op basis van het 
continu bijhouden van de depositiebijdragen van de ingediende 
meldingen en verleende vergunningen in Register. De claim op de 
ruimte door de meldingen en vergunningen wordt verwerkt in het 
systeem volgens het wie-het-eerst-komt-het-eerst-maaltprincipe, met 
uitzondering van segment 1, waarin ontwikkelingsruimte voor prioritaire 
projecten is gereserveerd. 
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3.2 Benuttingsgraad depositie- en ontwikkelingsruimte 
In de periode van 1 juli 2015 tot 1 september 2017 zijn circa 3200 
meldingen gedaan en zijn ongeveer 4200 vergunningen verleend; het 
overgrote deel hiervan is afkomstig uit de landbouwsector.  
Op 1 september 2017 is de gemiddelde benuttingsgraad van de 
grenswaardereservering 59 procent. In 62 PAS-gebieden was in de 
periode 1 juli 2015 tot 1 september 2017 op minimaal één hectare de 
depositieruimte voor meer dan 95 procent benut en is de 
grenswaardeverlaging toegepast. Van de beschikbaar gestelde 
ontwikkelingsruimte is landelijk gemiddeld circa 33 procent benut. Uit 
M16L volgt dat voor 19 PAS-gebieden op enkele hectares de 
ontwikkelingsruimte volledig is benut. Van de gereserveerde ruimte in 
segment 1 is 5 procent benut. 
 
Sinds de start van het PAS tot 1 september 2017 hebben circa 
4200 vergunningaanvragen in AERIUS Register de status definitief 
toegekend gekregen. Van de mogelijkheid tot melden is sinds de 
inwerkingtreding in ruime mate gebruikgemaakt. In totaal zijn circa 
3200 meldingen ontvangen. Figuur 8 toont het verloop van het aantal 
aanvragen en meldingen dat sinds 1 juli 2015 is gedaan. De cijfers zijn 
per kwartaal weergegeven. Uit Figuur 8 blijkt dat het aantal meldingen 
en vergunningen na het eerste halfjaar PAS daalt. De afname kan 
worden verklaard door een aantal redenen. Bij de start van het PAS is 
economische ruimte gecreëerd en veel initiatiefnemers hebben daar 
direct gebruik van gemaakt. 
 
Voor steeds meer PAS-gebieden is in de loop van de tijd de grenswaarde 
verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar. Tot 1 september 2017 zijn dit 
62 PAS-gebieden. In de gebieden waar de grenswaarde is verlaagd, is 
het project vergunningplichtig in geval de bijdrage groter dan 
0,05 mol/ha/jaar is. Dit heeft geleid tot een afname in het aantal 
meldingen.  
 
De daling heeft ook te maken met het feit dat in de loop van de 
PAS-periode ontwikkelingsruimte in gebieden volledig benut raakt. In 
19 Natura 2000-gebieden is de beschikbare ontwikkelingsruimte volledig 
benut voor een of meer locaties. Als de ruimte volledig benut is, dan 
worden de vergunningsaanvragen die beroep doen op deze ruimte 
geweigerd.  
 
De actuele lijst van gebieden met een grenswaardeverlaging20 en waar 
de beschikbare ontwikkelingsruimte op een of meerdere hexagonen 
volledig is benut21, is te vinden op de website van BIJ12. De stand van 
zaken van deze lijsten tot 1 september 2017 is te vinden in Bijlage C. 
 

 
20 https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/vergunningen-en-
meldingen/overzicht_grenswaarde-_verlagingen/ 
21 https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/vergunningen-en-
meldingen/overzicht_benutting_or/ 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/vergunningen-en-meldingen/overzicht_grenswaarde-_verlagingen/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/vergunningen-en-meldingen/overzicht_grenswaarde-_verlagingen/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/vergunningen-en-meldingen/overzicht_benutting_or/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/vergunningen-en-meldingen/overzicht_benutting_or/
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Figuur 8. Aantal meldingen en definitief toegekende vergunningen in AERIUS per 
maand. Bron: AERIUS Register. 
 *AERIUS Register was tussen 21 juni en 1 september 2017 niet beschikbaar 
vanwege de jaarlijkse heractualisatie van de depositieruimtebepaling. Er zijn dus 
geen vergunningen en meldingen in het systeem verwerkt in deze periode.  
 
De gemiddelde benuttingsgraad van de grenswaardereservering voor de 
PAS-gebieden is op 1 september 2017 59 procent. De gemiddelde 
benuttingsgraad van segment 2 voor de PAS-gebieden is op 1 september 
2017 33 procent. De benutting van de grenswaardereservering in 
segment 2 is toegenomen als het wordt vergeleken met de eerdere 
monitoringsrondes. Dit komt doordat de vergunningverlening en de 
registratie van meldingen in de tijd doorgaat, waardoor de uitgegeven 
depositieruimte toeneemt.  
 
De gemiddelde benuttingsgraad van de ontwikkelingsruimte voor 
prioritaire projecten voor de PAS-gebieden is op 1 september 2017 circa 
5 procent. Reden voor de lage benuttingsgraad is dat de prioritaire 
projecten een langere voorbereidingstijd nodig hebben in de aanloop 
van de vergunningverlening. Om de doorgang van het project te 
garanderen wordt wel vroegtijdig voldoende ruimte gereserveerd. 
 
De webservice bevat de actuele beschikbare en uitgegeven 
depositieruimte per gebied, per hexagoon per segment. De dataset 
wordt dagelijks geactualiseerd op basis van verleende vergunningen en 
meldingen, zoals geregistreerd in AERIUS Register.  
 

3.3 Bijstelling: Overgang van Monitor naar Register 
De totale depositie- en ontwikkelingsruimte voor het eerste PAS-tijdvak 
(2015-2021) zijn bij de herziening herberekend. Ook de depositie door 
activiteiten waarvoor reeds een toestemmingsbesluit is genomen of een 
melding is gedaan, is herberekend. Daarmee blijft Register gebaseerd 
op de laatste inzichten.  
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Door de herberekeningen bij een herziening bestaat de kans dat de 
depositie die wordt veroorzaakt door een activiteit waaraan een 
bepaalde hoeveelheid ontwikkelingsruimte is toebedeeld, of waarvoor 
een bepaalde depositieruimte is geregistreerd, hoger is dan aanvankelijk 
werd verwacht. Hier is op de volgende wijze mee omgegaan: 

• In Register is waar noodzakelijk geschoven met de 
depositieruimte van de meldingen en segment 2. Hierdoor kan de 
(achteraf) benodigde depositieruimte alsnog uit het juiste 
segment worden afgeboekt. 

• Daar waar de depositie die ontstaat als gevolg van reeds 
vastgestelde toestemmingsbesluiten in segment 2 groter is dan 
de (herberekende) 60% ontwikkelingsruimte voor de eerste helft 
van dit PAS-tijdvak (in 19 PAS-gebieden), is dit bijgesteld in 
AERIUS Register ten koste van de ontwikkelingsruimte voor de 
tweede helft van dit PAS-tijdvak.  Op deze locaties is in de eerste 
helft van dit PAS-tijdvak geen ontwikkelingsruimte in segment 2 
meer beschikbaar voor toedeling in toestemmingsbesluiten. 

• In vier PAS-gebieden is op enkele hexagonen de totale 
depositieruimte vergroot om rekenschap te geven van de hogere 
totale depositie op die hexagonen. De (naar boven bijgestelde) 
totale depositieruimte is ecologisch beoordeeld in de 
gebiedsanalyses. Op deze locaties is echter geen 
ontwikkelingsruimte meer beschikbaar voor toedeling in 
toestemmingsbesluiten. Dit geldt niet voor prioritaire projecten, 
omdat hiervoor apart ontwikkelingsruimte is gereserveerd. Ook 
het uitgeven van deze ontwikkelingsruimte is ecologisch 
beoordeeld in de gebiedsanalyses. 

 
In Register worden alle OR-relevante hexagonen binnen PAS-gebieden 
opgenomen. De bevoegde gezagen hebben de mogelijkheid om de set 
OR-relevante hexagonen te controleren. Individuele hexagonen 
waarvoor kan worden onderbouwd dat ze onterecht als relevant zijn 
aangemerkt, worden niet meegenomen. 
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4 Conclusies  

De reden voor deze tussenrapportage is de partiële herziening van het 
PAS. Het belangrijkste onderdeel van de herziening is de aanvulling van 
de leefgebieden in het programma. De stikstofmonitoring richt zich op 
de beantwoording van een tweetal vragen: 

• Hoe ontwikkelen de stikstofemissies en stikstofdeposities zich, 
inclusief prognoses voor vastgestelde jaren? 

• Wat is de beschikbare en uitgegeven depositieruimte? 
 

4.1 Emissie- en depositieontwikkeling 
Voor M16L zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als bij M16. De 
binnenlandse emissies in NOx laten aanvankelijk een stijging van 9 kton 
zien tot 2020. Dit wordt veroorzaakt door de sector zeevaart en 
industrie. Tussen 2020 en 2030 is er een daling van 43 kton.  
De emissies van NH3 tonen tussen 2014 en 2030 een dalende trend.  
De binnenlandse emissies NH3 dalen van 130 kton in 2014 naar 118 kton 
in 2030. 
 
De depositietrend in M16L is vergelijkbaar met M16. In totaliteit daalt de 
verwachte gemiddelde depositie in M16L met 15 procent tussen 2014 en 
2030. 
 
Ondanks de verwachte daling in de toekomst is de huidige gemeten 
ammoniakconcentratie in de lucht over de periode 2005-2016 licht 
stijgend. De gerapporteerde emissies voor ammoniak in 2014, 2015 en 
2016 zijn na een jarenlange daling ook licht toegenomen.  
 
De nieuwe inzichten van M16L leiden tot meer hexagonen waar een 
overbelasting wordt berekend. Dit komt doordat het aantal locaties waar 
wordt getoetst is toegenomen. Tevens is er relatief sprake van meer 
overbelasting in 2030 (t.o.v. M16), doordat de nieuwe locaties dichter 
bij emissiebronnen liggen. Het aantal hexagonen met een overbelasting 
in 2030 is circa 50%.  
 
De bruikbaarheid van de monitoringsresultaten voor de bijsturing van 
het PAS kan worden vergroot. Beter inzicht in de onzekerheden kan de 
interpretatie van de resultaten vergroten. Samen met de uitbreiding van 
het meetnet met depositiemetingen kan beter worden getoetst of de 
modelberekeningen in lijn zijn met de bevindingen uit de praktijk.  
 

4.2 Ruimte voor economische ontwikkeling 
Eén van de doelstellingen van het PAS is het creëren van ruimte voor 
economische ontwikkeling. De ruimte is opgedeeld in segmenten en 
begrensd om te borgen dat ook de natuurdoelen worden gehaald.  
 
In de periode van 1 juli 2015 tot 1 september 2017 zijn circa 
3200 meldingen gedaan, voor het grootste deel uit de landbouwsector. 
In deze periode zijn daarnaast ongeveer 4200 vergunningen verleend; 
het overgrote deel hiervan is afkomstig uit de landbouwsector. 
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Landelijk gemiddeld gezien is op 1 september 2017 de benuttingsgraad 
van het segment grenswaardereservering 59 procent. In enkele 
gebieden verloopt de benuttingsgraad sneller dan gemiddeld. In 
62 PAS-gebieden (van de 118 PAS-gebieden) is in de periode 1 juli 2015 
tot 1 september 2017 op minimaal één hectare de depositieruimte voor 
meer dan 95 procent benut en is de grenswaarde verlaagd.  
 
Van de beschikbaar gestelde vrije ontwikkelingsruimte in segment 2 is 
landelijk gemiddeld circa 33 procent benut. In 19 PAS-gebieden is de 
ontwikkelingsruimte van de eerste drie jaar op een of meerde locaties 
volledig benut. Voor die delen waar de ontwikkelingsruimte volledig is 
uitgegeven, zullen er in de eerste helft van het eerste PAS-tijdvak geen 
vergunningen meer worden verleend.  
 
Van de gereserveerde ruimte in het segment voor de prioritaire 
projecten is 5 procent benut. 
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https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/vergunningen-en-meldingen/overzicht_benutting_or/
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Bijlage A Begrippenlijst 

Aanvullende PAS-maatregelen: Aanvullende landelijke maatregelen 
gericht op de landbouwsector. 

AERIUS: Het voorgeschreven instrument voor berekeningen in het 
kader van het PAS. Het rekeninstrument AERIUS berekent de 
stikstofdepositie. Het instrument ondersteunt tevens de 
vergunningverlening van projecten en meldingsplichtige 
activiteiten. 

Autonome ontwikkeling: Ontwikkelingen in economie, technologie en 
implementatiegraad van beleid. 

Depositie: Het neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte. 
De depositie wordt uitgedrukt in mol per hectare per jaar 
(mol/ha/jaar). 

Depositieruimte: De hoeveelheid stikstofdepositie die voor de groei 
van bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen beschikbaar 
is. 

Emissieregistratie: Verzamelt, beheert, bewerkt en rapporteert de 
Nederlandse emissiedata, waarmee de betrokken ministeries aan 
de nationale en internationale verplichtingen op het gebied van 
emissierapportages kunnen voldoen. Bovendien worden deze 
gegevens door beleidsdirecties gebruikt voor de evaluatie van de 
effecten van hun beleid door middel van modellering. Emissies 
worden in de regel berekend aan de hand van onderzoek naar 
emissiefactoren per activiteit, gecombineerd met landelijke 
statistische informatie over de omvang van deze activiteit. 
Daarnaast wordt zo goed mogelijk bepaald waar deze activiteiten 
plaatsvinden om de dispersiemodellen goed te bedienen. 

Grenswaardereservering: Beschikbare ruimte voor initiatieven die 
een maximale toename van de stikstofdepositie veroorzaken die 
onder de grenswaarde ligt op een voor stikstof gevoelig 
habitattype. 

Grootschalige achtergrondconcentratie- en depositiekaarten: De 
kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen 
en metingen, en zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig 
beeld van de luchtkwaliteit en depositie in Nederland, zowel voor 
jaren in het verleden als in de toekomst. 

Herstelmaatregelen: Maatregelen die worden genomen ter uitvoering 
van het PAS, gericht op het bestendiger maken van de natuur 
tegen een overbelasting van stikstof. 

Hexagoon: AERIUS rekent op het niveau van hexagonen. Hexagonen in 
AERIUS hebben een oppervlak van 1 hectare. Een hexagoon is een 
zeshoek. 

Kritische depositiewaarde: De kritische depositiewaarde voor stikstof 
is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van de 
habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of 
vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie. 

Kwaliteit van habitattypen: Vegetatiekwaliteit, abiotische 
randvoorwaarden, typische soorten en overige kenmerken van een 
goede structuur en functie. 
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Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit: In het Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit worden stoffen gemeten die als gas of als zwevende 
deeltjes in de lucht voorkomen. Ook worden stoffen die uitregenen 
gemeten in regenwater. 

Meetnet Ammoniakconcentraties in Natuurgebieden: Om de 
belasting van de verontreinigde stoffen op de natuur in beeld te 
brengen, worden door het RIVM de ammoniakconcentraties 
gemeten in een zestigtal Natura 2000-gebieden. De passieve 
sampling levert gemiddelde maandconcentraties op. 

Monitoringsronde 2015: In juli 2015, na vaststelling van het PAS, is 
de eerste monitoringsronde gestart. Deze monitoringsronde kent 
een verkorte cyclus, tot namelijk december 2015. 

Natura 2000-gebied: Een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van 
het Europees netwerk van natuurgebieden ‘Natura-2000’. 

Ontwikkelingsruimte: Het deel van de depositieruimte per Natura 
2000-gebied dat binnen het PAS beschikbaar wordt gesteld voor 
het realiseren van nieuwe of uitbreiding van bestaande 
(economische) activiteiten die een vergunning nodig hebben. 

Prioritair project: Is een project dat door het rijk of de provincies is 
aangemerkt als project van aantoonbaar nationaal of provinciaal 
maatschappelijk belang. De complete lijst met prioritaire projecten 
is als bijlage bij de Regeling natuurbescherming toegevoegd. 

Segment 1: Deel van de depositieruimte dat beschikbaar is voor 
prioritaire projecten. 

Segment 2: Deel van de depositieruimte, ook wel vrije 
ontwikkelingsruimte genoemd, dat overblijft na aftrek van de 
autonome ontwikkeling, de grenswaardereservering en de segment 
1-reservering. 

Stikstof: Reactieve stikstofverbindingen: de geoxideerde verbindingen 
(stikstofoxiden en nitraten) en de gereduceerde 
stikstofverbindingen (ammoniak en ammonium) en organische 
stikstofverbindingen. 

Stikstofdepositie: de depositie (neerslag) van reactieve 
stikstofverbindingen. Deze bestaat uit droge depositie van 
ammoniak, stikstofoxiden en ammonium- en nitraataerosolen en 
de natte neerslag van ammonium en nitraat (in regenwater). 

Vaststaand beleid: Het door de ministeries van IenW en EZ 
vastgestelde beleid waarvan de effecten zijn meegenomen in 
prognoses 2020 en 2030. 

Verfijningen: Apart aangeleverde emissies voor bepaalde sectoren, die 
de betreffende ER/PBL-emissies vervangen. Verfijningen spelen 
een rol bij het hoofdwegennet, bij het Rijnmondgebied, bij 
luchthavens, bij specifiek aangemerkte projecten van provincies, 
bij projecten van Defensie en bij de ‘waterprojecten’ van IenW. 
Vervangende emissies kunnen hoger uitpakken dan de emissies uit 
de Emissieregistratie en zo netto extra emissies opleveren ten 
opzichte van die van de Emissieregistratie en de PBL-prognoses. 

Voorgenomen beleid: Voorgenomen beleidsmaatregelen zijn 
maatregelen die de Europese Commissie of het Nederlandse 
kabinet van plan is te nemen, maar die in de komende jaren nog 
verder worden ontwikkeld en naar verwachting worden 
geïmplementeerd. 
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Bijlage B Afkortingen 

Afkorting Betekenis 
EZ Ministerie van Economische Zaken 
GCN|GDN Grootschalige Concentratie Nederland | Grootschalige 

Depositie Nederland 
IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
KDW Kritische Depositiewaarde 
LGN Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland 
LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 
MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden 
M16 Gegevensset zoals bepaald ten tijde van monitoringsronde 

2016 (12-08-16) 
M16L Gegevensset zoals bepaald ten tijde van monitoringsronde 

2016 Leefgebieden (01-09-17) 
NH3 Ammoniak 
NOx Stikstofoxiden 
OPS Operationele Prioritaire Stoffenmodel 
PAS Het Programma Aanpak Stikstof 
PBL Planbureau voor de Leefomgeving 
RAV Regeling Ammoniak en Veehouderij 
RIVM Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu 
SRM2 Standaard Rekenmethode 2 



RIVM Rapport 2017-0163 

Pagina 42 van 43 

Bijlage C Lijst met gebieden met grenswaardeverlaging van 
1 juli 2015 – 1 september 2017 

Natura2000-gebied 
 

Verlaging gwr  
(datum) 

Natura2000-gebied 
 

Verlaging gwr  
(datum) 

Alde Feanen 18-12-2015 Lingegebied & Diefdijk-Zuid 17-03-2017 
Bakkeveense Duinen 17-03-2017 Lonnekermeer 18-02-2016 

Bargerveen 30-06-2016 
Loonse en Drunense Duinen & 
Leemkuilen 25-12-2016 

Biesbosch 01-09-2017 
Leenderbos, Groote Heide & De 
Plateaux 01-09-2017 

Binnenveld 17-03-2017 Maasduinen 25-04-2016 
Borkeld 17-03-2017 Mantingerbos 17-03-2017 
Boschhuizerbergen 17-03-2017 Mantingerzand 21-07-2016 
Brabantse Wal 17-03-2017 Meinweg 17-03-2017 
Buurserzand & 
Haaksbergerveen 29-02-2016 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 14-01-2016 
De Wieden 17-03-2017 Noordhollands Duinreservaat 09-02-2016 
Deurnsche Peel & Mariapeel 29-09-2016 Norgerholt 17-03-2017 
Drentsche Aa-gebied 17-03-2017 Oostelijke Vechtplassen 17-03-2017 
Drents-Friese Wold & 
Leggelderveld 17-03-2017 Rijntakken 15-01-2016 
Drouwenerzand 17-03-2017 Roerdal 17-03-2017 
Duinen Ameland 17-03-2017 Savelsbos 01-09-2017 
Duinen Den Helder-Callantsoog 17-03-2017 Schoorlse Duinen 17-03-2017 
Duinen en Lage Land Texel 17-03-2017 Sint Jansberg 17-03-2017 
Duinen Schiermonnikoog 14-01-2016 Swalmdal 17-03-2017 
Dwingelderveld 17-03-2017 Uiterwaarden Lek 17-03-2017 
Eilandspolder 17-03-2017 Ulvenhoutse Bos 25-05-2016 
Elperstroomgebied 17-03-2017 Vecht- en Beneden-Reggegebied 22-12-2016 
Engbertsdijksvenen 17-03-2017 Veluwe 20-04-2016 

Geleenbeekdal 17-03-2017 
Vlijmens Ven, Moerputten & 
Bossche Broek 17-03-2017 

Groote Peel 17-03-2017 Waddenzee 17-03-2017 
Holtingerveld 17-03-2017 Weerribben 17-03-2017 

Kampina & Oisterwijkse Vennen 08-09-2016 
Weerter- en Budelerbergen & 
Ringselven 17-03-2017 

Kempenland-West 17-03-2017 Wierdense Veld 17-03-2017 
Kolland & Overlangbroek 17-03-2017 Wijnjeterper Schar 17-03-2017 
Krammer-Volkerak 17-03-2017 Zeldersche Driessen 17-03-2017 
Leudal 17-03-2017 Zwanenwater & Pettemerduinen 17-03-2017 
Lieftinghsbroek 17-01-2016 Zwin & Kievittepolder 17-03-2017 
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Bijlage D Lijst met PAS-gebieden waar lokaal de 
ontwikkelingsruimte is benut  

 
Natura2000-gebied Volledige benutting 

ontwikkelingsruimte voor 
vergunningen (datum) 

Alde Feanen 23-12-2016 
Bakkeveense Duinen 01-09-2017 
Brabantse Wal 01-09-2017 
Bemelerberg & Schiepersberg 17-03-2017 
De Wieden  01-09-2017 
Drents-Friese Wold 01-09-2017 
Duinen en Lage Land Texel 17-03-2017 
Geuldal 17-03-2017 
Lieftinghsbroek 07-01-2016 
Maasduinen 22-03-2017 
Rijntakken 17-03-2017 
Rottige Meenthe & Brandemeer 01-09-2017 
Savelsbos 17-03-2017 
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 01-09-2017 
Van Oordt’s Merken 01-09-2017 
Veluwe 27-01-2016 
Weerter- en Budelerbergen 01-09-2017 
Weerribben 18-05-2017 
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 17-03-2017 
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