
 
1-2.  

Te veel reactief stikstof groot milieuprobleem 

Stikstof is een bestanddeel van lucht (78%), net als zuurstof (21%). Je ademt het in en uit en dan gebeurt er niks, want het is dan niet 

reactief. Stikstof is een hulpstof voor ons lichaam. Het is een soort van boodschappenkarretje en brengt zuurstof naar binnen en 

kooldioxide naar buiten. Het wordt ook door de natuur zelf aangemaakt. Stikstof gaat echter makkelijk een verbinding aan met andere 

stoffen. In combinatie met bijvoorbeeld zuurstof ontstaat stikstofoxiden (NOx).  Een veelvoorkomende verbinding is een waterverbinding 

zoals ook ammoniak (NH3), wat bijvoorbeeld vrijkomt door verdamping uit de mest van dieren. Ook door verbranding van fossiele 

brandstoffen ontstaan stikstofoxiden. Het reageert, dus de naam is eigenlijk reactief stikstof. Het vrijkomen heet emissie. Het gas 

verspreidt zich door de lucht en slaat neer. Teveel stikstof is een probleem. Wanneer stikstof de zuurstof verdringt, dan treedt verstikking 

op. Sommige organismen zijn daarvoor gevoeliger. Andere stoffen gedijen en gaan er harder op groeien. Door beide processen 

verandert de biodiversiteit.  Stikstof maakt ook kooldioxide vrij dat dan in de atmosfeer komt en heeft daarmee invloed op de hoeveelheid 

broeikasgassen. Het is de grote mate van reactief stikstof dat tot problemen leidt.  

 

3 -  4 

Opeenstapeling van effecten 

Door de verdringing die ontstaat gaan bepaalde planten en dieren dood. Zoals insecten. En stikstof zorgt voor verzuring, waardoor 

kalkbronnen uitspoelen. Dieren kunnen daardoor aan te weinig kalk komen voor het bouwen van sterke botten. Het stikstof loogt uit naar 

het water dat daardoor voedingsrijker wordt en in zee zorgt voor overmatige algengroei en sterfte van vissen, waarna het weer verdampt 

als lachgas en nog een groter broeikaseffect geeft dan CO2 en de ozon heeft aangetast voor het daar wordt afgebroken. Voor de mens 

zelf heeft het als onderdeel van de cocktail fijnstof ook direct gevolgen voor de longcapaciteit. Nederland is een klein land met veel 

reactief stikstof. Kortom: de hoeveelheid reactief stikstof en de waterverbindingen waaronder ammoniak moeten drastisch worden 

stopgezet. Dit raak alles waarbij er extra stikstof vrijkomt.  

 

5 – 6  

Ecologisch oordeel per gebied 

De uitstoot van reactief stikstof is sinds de jaren 90 meer dan gehalveerd, al stijgt de uitstoot van ammoniak sinds 2014 weer door de 

groei van het aantal koeien. Het stikstofoverschot van nu is echter zó groot dat als de uitstoot radicaal stopt het overschot pas over 30 

jaar uit de bodem is. Het bedriegt de Natura 2000-gebieden, waarvan er 1260 in Nederland zijn, waaronder 20 gebieden in Brabant. 

Zoals De Peel, De Kampina en de Strabrechtse Heide. Waar de overheid eerst nog vertrouwde op compenserende maatregelen bij 

nieuwe economische activiteiten, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er eerst beschermd moet worden voordat er ook maar nieuwe 

uitstootproducerendee activiteiten kunnen worden opgestart. De uitspraak heeft ook gevolgen voor een ogenschijnlijk natuurlijke 

activiteit als beweiden. Uitgangspunt is dat er geen toename in de stikstofdepositie (neerslaan van de stikstof op natuurgebieden) in wat 

voor vorm dan ook toelaatbaar is. Deze verordening heeft een verplichtend karakter voor herstelmaatregelen. Voor ieder gebied is een 

ecologisch oordeel opgesteld.  

 

7 – 8 

Zoeken naar sluiproute 

Eigenlijk hebben alle sectoren te maken met de uitspraak van de Hoge Raad en liggen minstens 18.000 projecten plat. Ook projecten 

die naar de toekomst een vermindering realiseren, maar in de weg ernaartoe een toename veroorzaken. Deels moeten partijen de hand 

in eigen boezem steken, want onder het mom van een milieusausje voor een verbeterde situatie in de toekomst, handelden ze tegen 

Europese wetgeving. Sommige organisaties bewandelden een ander spoor, namelijk de ADC-toets. Deze wettelijk toegestane toets 

houdt in dat - nadat het ontbreken van Alternatieven (A) en de Dwingende redenen (D) zijn aangetoond - de benodigde Compensatie (C) 

voor het bestemmingsplan in beeld worden gebracht en onderwijl opgestart kan worden. Deze toets ontwijkt de PAS (toestemming 

vooraf en compenseren nadien) die door de rechter als route is verboden en ontloopt daarmee de verstrekkende gevolgen voor 

voorliggend bestemmingsplan. . 

 

9 – 10 

Tompoes verzin een list gaat niet op 

Omdat de belangen groot zijn is het juridische touwtrekken rondom het verlenen van vergunningen begonnen. Zo ook rondom de 

Formule 1 van Zandvoort, scherpen de degens van voor- en tegenstanders. De situatie in België komt overeen met die in Nederland, 

Duitsland kan wat haar grootte betreft wat meer hebben. Brussel zal strikt toekijken of de lidstaten zich houden aan de natuurwetgeving 

en simpelweg schrappen van natuurgebieden is geen optie.  

 
11 – 12 

Stikstoffonds, en kringlooplandbouw om pijn te verdelen 

De Commissie Remkes heeft zich over de problematiek gebogen in opdracht van de overheid in reactie op de uitspraak van de Hoge 

Raad.  De commissie geeft aan dat het echt anders moet. Onontkoombaar is een krimp van de veestapel voor een herstel van de 

natuurlijke stikstofkringloop, maar niet over de rug van de boeren. Experts geven daarbij aan dat het vraagstuk breder beschouwd moet 

worden: de neerslag in natuurgebieden als ook de effecten voor klimaat en gezondheid. Maatregelen die bijdragen aan al deze gebieden 

dienen prioritair te zijn en mogelijk helpt daarin een onderscheid in tijdelijke en structurele uitstoot, zoals bouwbedrijven voorstaan.  

 

13 – 14  

Saneren en innoveren 

Het verlagen van de maximumsnelheid heeft direct effect. Rondom natuurgebieden gaat de nieuwe maximumsnelheid per 1 oktober in. 

De autobranche hamert op nieuwe of jonge auto’s en gemeenten richten milieuzones in. Operaties om stikstof uit het milieu te halen zijn 

alleen nuttig wanneer er niet continu nieuwe stikstof wordt uitgestoten en neerdaalt en eenmaal in de lucht kan eruit halen slechts met 

mondjesmaat. Het besef dringt door: niet alles kan.  


