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1. Inleiding
Op 22 juni 2012 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken aan RWE een natuurbeschermingswet
vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een elektriciteitscentrale in de
Eemshaven, Bij besluit van 19 juni 2012 is door de colleges van gedeputeerde staten van Groningen,
Friesland en Drenthe eveneens aan RWE een natuurbeschermingswet vergunning verleend voor deze
activiteiten.
Bij besluit van 18 april 2013 heeft de staatssecretaris in een beslissing op bezwaar verschillende bezwaren
deels gegrond verklaard en het besluit van 22 juni 2012 gedeeltelijk gewijzigd. Bij besluit van 16 april 2013
hebben ook de genoemde colleges de bezwaren deels gegrond verklaard en het besluit van 19 juni 2012
gedeeltelijk gewijzigd.
Tegen deze besluiten op bezwaar hebben verschillende bezwaarmakers, waaronder de Stichting Natuur &
Milieu en Greenpeace, beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 16
april 2014 is door de Afdeling een tussenuitspraak gedaan. In deze tussenuitspraak heeft de Afdeling
geconcludeerd dat ten onrechte geen onderzoek is verricht naar mogelijke effecten van stikstofdepositie ten
gevolge van de centrale op de Natura 2000-gebieden Lieftinghsbroek en Drouwenerzand (zie Figuur 1 en
Figuur 2 voor de ligging van deze gebieden) en heeft verweerders opgedragen alsnog toereikend onderzoek
te doen naar de gevolgen van het project voor deze gebieden. Op basis van dit onderzoek dienen
verweerders te motiveren waarom de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden Lieftinghsbroek
en Drouwenerzand ten gevolge van de stikstofdepositie door de centrale niet zullen worden aangetast, dan
wel de bestreden besluiten te wijzigen, dan wel de bestreden besluiten te vervangen door besluiten tot
weigering van de vergunningen, aldus de Afdeling.
Ter uitvoering van deze opdracht zijn door RWE een tweetal aanvullingen gemaakt op de eerdere passende
1
beoordeling (PB) . Op basis van deze ingediende aanvullingen hebben de colleges van Gedupeerde Staten
van Groningen, Friesland en Drenthe en de staatsecretaris van Economische Zaken in een gezamenlijke
brief (2 oktober 2014) geoordeeld dat zij hun eerdere besluit tot verlenen van een
natuurbeschermingswetvergunning aan RWE handhaven onder het stellen van aanvullende voorschriften.
Conform art. 19d lid 3 van de Nbw 1998 dient bij de beoordeling of een vergunning kan worden verleend,
beoordeeld te worden of het project afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen
significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. Uit de ingediende
aanvullingen op de passende beoordelingen en de motivering van het besluit van 2 oktober 2014 blijkt dat er
geen rekening is gehouden met evt. cumulatieve effecten van andere projecten die een mogelijk negatief
significant effect kunnen hebben.
Voor de beantwoording van de vraag of en op welke wijze rekening gehouden moet worden met cumulatie,
2
zijn in de uitspraak van 30 oktober 2013 (201203812/1/R2 en 201203820/1/R2 ) door de Afdeling de kaders
neergezet:
 Bij de beoordeling van cumulatieve effecten hoeft geen rekening gehouden te worden met andere
projecten waarvoor een Nbw-vergunning is vereist maar die nog niet is verleend.

1

AANVULLING OP DE PASSENDE BEOORDELING VAN RWE EN PROJECTPLAN NATUURMAATREGELEN
NATURA 2000-GEBIED DROUWENERZAND, Arcadis, 15 september 2014, 077988424:0.11 – Definitief
AANVULLING OP DE PASSENDE BEOORDELING VAN RWE EN PROJECTPLAN NATUURMAATREGELEN
LIEFTINGHSBROEK, Arcadis 15 september 2014 077969435:0.14 - Definitief
2
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekstuitspraak.html?id=76373&summary_only=&q=201203812%2F1%2FR2
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Met betrekking tot andere projecten waarvoor een Nbw-vergunning is verleend ten tijde van het
nemen van het bestreden besluit en die ook reeds zijn uitgevoerd dan wel bestaande activiteiten
waarvoor geen Nbw-vergunning benodigd is, heeft de Afdeling overwogen dat de gevolgen van die
3
activiteiten in de meeste gevallen kunnen worden geacht in de achtergronddepositie te zijn
verdisconteerd en derhalve in beginsel niet meer afzonderlijk in de beoordeling van de cumulatieve
effecten hoeven te worden betrokken.
Andere projecten waarvoor een Nbw-vergunning is verleend, maar die nog niet of slechts ten dele
4
zijn uitgevoerd ten tijde van het nemen van het bestreden besluit , en die afzonderlijk of in
combinatie met andere projecten of plannen negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken van
een Natura 2000-gebied kunnen hebben, dienen wel afzonderlijk in de beoordeling van de mogelijke
cumulatieve effecten te worden betrokken.

Namens appellanten heeft Mobilisation for the Environment daarom aan EW Milieu-advies gevraagd na te
gaan of er in de aanvullende passende beoordelingen, die RWE heeft gemaakt ten behoeve van de
gebieden Drouwenerzand en Lieftinghsbroek, al dan niet terecht geen cumulatie met andere projecten heeft
plaatsgevonden in het licht van het bovenstaande beoordelingskader. Kernvraag daarbij is:


Is ten aanzien van de Natura 2000-gebieden Drouwenerzand en Lieftinghsbroek terecht uitgegaan
van de vooronderstelling dat er geen andere stikstofbronnen zijn die beoordeeld hadden moeten
worden in de cumulatieve toetsing?

Subvragen daarbij zijn:
1. Hoe komen de achtergronddepositie waarden (ADW’s) in de betreffende Natura 2000 gebieden tot stand
c.q. hoe wordt die berekend en/of vastgesteld? Is dit allemaal berekend, of een combinatie van natte
meting en berekening van droge depositie?
2. Hoe stelt RIVM de totale ADW vast? Op basis van welke emissies uit de landbouw en welke bronnen
worden hiervoor gebruikt (“meitellingen”, vergunde N(stikstof)-emissies in de Wabo/Wm-vergunning of
de Nbw-vergunning)? Daarbij gaat het o.a. om de vraag op welke wijze de volgende inrichtingen
zijn/worden verwerkt in de ADW:
 bedrijven (dus niet alleen veehouderijen) die geen Nbw-vergunning hebben maar wel een Wmvergunning en al langer in bedrijf zijn?
 bedrijven die beide vergunningen hebben maar slechts gedeeltelijk bezet zijn?
 Generaal pardon van het PAS voor een categorie van bedrijven?
3. Is de veronderstelling van de Afdeling juist dat de gevolgen van andere projecten waarvoor een Nbwvergunning is verleend ten tijde van het nemen van het bestreden besluit en die ook reeds zijn
uitgevoerd dan wel bestaande activiteiten waarvoor geen Nbw-vergunning benodigd is, in de meeste
gevallen kunnen worden geacht in de achtergronddepositie te zijn verdisconteerd en derhalve in
beginsel niet meer afzonderlijk in de beoordeling van de cumulatieve effecten hoeven te worden
betrokken?
4. Welke deposities zijn vergund voor de Natura 2000 gebieden Drouwenerzand en Lieftinghsbroek op het
moment van beslissing op bezwaar (2 oktober 2014), maar nog niet in de achtergronddepositie
opgenomen?
5. Welke deposities zijn nog niet vergund, maar al wel aangevraagd en derhalve met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid nog gaan komen?

3

De Afdeling gebruikt hier het begrip ‘omgeving’. Uit de tekst valt op te maken dat hiermee de achtergronddepositie
wordt bedoeld.
4
In beginsel is de datum van de verlening van de in geschil zijnde Nbw-vergunning bepalend is voor de vraag welke
andere projecten dan wel activiteiten als een onzekere toekomstige gebeurtenis zijn aan te merken, tenzij een besluit op
bezwaar is genomen. In dat geval geldt de het tijdstip van besluit op bezwaar als referentiedatum.
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Subvraag 5 zal in het kader van dit onderzoek niet verder worden uitgewerkt omdat aangevraagde, maar
nog niet vergunde situaties, conform het beoordelingskader van de Afdeling, moeten worden aangemerkt als
onzekere toekomstige gebeurtenis.
Het rapport is als volgt opgebouwd:
 In hoofdstuk 2 wordt een analyse gemaakt van de totstandkoming van de ADW’s die gebruikt
worden voor de berekening van de totale depositie.
 In hoofdstuk 3 zal rondom de genoemde Natura 2000-gebieden een analyse gemaakt worden van
de verleende Nbw-vergunningen en zal worden nagegaan of, en zo ja in welke mate, het project
waarvoor de vergunning is verleend, is uitgevoerd.
 In het laatste hoofdstuk zullen conclusies getrokken worden ten aanzien van het al dan niet terecht
buiten beschouwing hebben gelaten van mogelijke cumulatieve effecten van andere projecten in de
passende beoordelingen die zijn opgesteld voor de betreffende Natura 2000-gebieden.
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Figuur 1, Ligging Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek

Figuur 2, Ligging Natura 2000-gebied Drouwenerzand
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2. Totstandkoming ADW’s
Subvragen:
1. Hoe komen de achtergronddepositie waarden (ADW’s) in de betreffende Natura 2000 gebieden tot stand
c.q. hoe wordt die berekend en/of vastgesteld? Is dit allemaal berekend, of een combinatie van natte
meting en berekening van droge depositie?
2. Hoe stelt RIVM de totale ADW vast? Op basis van welke emissies uit de landbouw en welke andere
bronnen worden hiervoor gebruikt (“meitellingen”, vergunde N(stikstof)-emissies in de Wabo/Wmvergunning of de Nbw-vergunning)? Daarbij gaat het o.a. om de vraag op welke wijze de volgende
inrichtingen zijn/worden verwerkt in de ADW:
 bedrijven (dus niet alleen veehouderijen) die geen Nbw-vergunning hebben maar wel een Wmvergunning en al langer in bedrijf zijn?
 bedrijven die beide vergunningen hebben maar slechts gedeeltelijk bezet zijn?
 Generaal pardon van het PAS voor een categorie van bedrijven?
3. Is de veronderstelling van de Afdeling juist dat de gevolgen van andere projecten waarvoor een Nbwvergunning is verleend ten tijde van het nemen van het bestreden besluit en die ook reeds zijn
uitgevoerd dan wel bestaande activiteiten waarvoor geen Nbw-vergunning benodigd is, in de meeste
gevallen kunnen worden geacht in de achtergronddepositie te zijn verdisconteerd en derhalve in
beginsel niet meer afzonderlijk in de beoordeling van de cumulatieve effecten hoeven te worden
betrokken?

2.1 Bepaling ADW’s
Voor de bepaling van de achtergronddeposities is in de aanvullende passende beoordeling voor de gebieden
Drouwenerzand en Lieftinghsbroek door Arcadis uitgegaan van de meest recente achtergronddeposities,
zoals deze op 11 juni 2014 door het RIVM zijn gepubliceerd. In het rapport “Grootschalige concentratie- en
depositiekaarten Nederland, Rapportage 2014” (RIVM, Rapport 680363002/2014, 11 juni 2014) is
beschreven hoe de achtergronddeposities zijn bepaald.
De achtergronddepositie, ook wel de grootschalige depositie genoemd, wordt gebruikt om de totale depositie
te bepalen in geval van bijv. de ontwikkeling van een bepaald project. De totale depositie is dan de
achtergronddepositie (ADW) plus de depositie ten gevolge van een project of meerdere projecten (zie Figuur
3). De definitie van de ADW of de grootschalige depositie (GDN) luidt, volgens het eerder aangehaalde
rapport:
Met de grootschalige concentratie (depositie) wordt de concentratie (depositie) aangeduid die is
berekend met een algemene methode op een schaal van 1x1 kilometer en op basis van alle
emissiebronnen in binnen- en buitenland.

Berekende bijdrage project of plan
met OPS / Agro-stacks / Aerius

Totale depositie
Achtergronddepositie

GDN kaarten

Figuur 3, opbouw van een berekening van de totale depositie op een zekere locatie.
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In de navolgende afbeelding (Figuur 4) is weergegeven hoe berekening van de achtergronddepositie tot
stand komt.

Figuur 4, Totstandkoming grootschalige concentratie- en depositiekaarten (achtergrondconcentratie / depositie)

Hieronder worden de belangrijkste uitgangspunten toegelicht:
 De Nederlandse emissies van de rapportageplichtige bedrijven (conform elektronische
milieujaarverslagen, eMJV), van op- en overslag van droge bulkgoederen, van
rioolwaterzuiveringsinstallaties en van luchtvaart zijn op locatie bekend. De overige Nederlandse
emissies worden door de Emissieregistratie (ER) op een raster van 500x500 meter beschikbaar
gesteld. Voordat de emissies worden gebruikt in de OPS-berekening, worden ze geaggregeerd naar
een lagere resolutie (om de rekentijd te beperken).
 De emissies van verkeer (alle stoffen), landbouw (NH3, PM10 en PM2,5) en van consumenten
(PM10, PM2,5 en NOx) die een substantiële bijdrage leveren aan de concentratie van NO2 en PM10
of de depositie van stikstof, zijn geaggregeerd naar een resolutie van 1x1 kilometer. De emissies van
de overige sectoren zijn geaggregeerd naar een resolutie van 5x5 kilometer.
 De buitenlandse emissies zijn toegepast op een resolutie van ongeveer 7x7 kilometer voor landen in
de nabijheid van Nederland (België, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en
Denemarken) en op een resolutie van ongeveer 80x80 kilometer voor de andere Europese landen.
De zeescheepvaartemissies voor de Noordzee, inclusief het Nederlands continentaal plat, zijn
toegepast op een resolutie van 5x5 kilometer; de zeescheepvaartemissies in de Nederlandse
havens en binnengaats varend op een resolutie van 1x1 kilometer.
 Voor berekeningen van toekomstige jaren worden de toekomstige emissies geschat op basis van
veronderstellingen over ontwikkelingen van economische activiteiten en emissiefactoren die worden
beïnvloed door beleidsmaatregelen. In de toekomstscenario’s wordt het effect van (inter)nationaal
beleid meegenomen.
 De kalibratie van de berekende grootschalige depositiekaarten gebeurt met metingen van de
9
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ammoniakconcentratie in de lucht en de concentratie van ammonium in regenwater, verkregen uit
het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het RIVM. Kalibratie wordt uitgevoerd om het verschil
tussen gemeten en berekende concentraties en de bijdrage van onbekende bronnen aan de
stikstofdepositie in rekening te brengen.
De genoemde uitgangspunten worden in de volgende paragrafen nader toegelicht en uitgewerkt.
Het RIVM berekent de ADW’s zowel voor gepasseerde jaren als voor toekomstige jaren. In 2014 zijn voor de
ADW’s de volgende kaarten beschikbaar (http://geodata.rivm.nl/gcn/ ) :
 Voor gepasseerde jaren: 2010, 2011, 2012, 2013
 Voor toekomstige jaren: 2015, 2020, 2025, 2030

2.3 Emissies
Een belangrijke input in het model zijn de emissies van de verschillende sectoren en bedrijven. Voor een
nadere beschrijving van welke emissies als input dienen in het model en op welke wijze deze emissie zijn
ingevoerd moet een onderscheid gemaakt worden tussen de emissies van gepasseerde jaren en emissies
van toekomstige jaren.
Emissies ten behoeve van de bepaling van de ADW’s voor gepasseerde jaren
Gemakshalve wordt deze beschrijving beperkt tot het jaar 2013, omdat voorgaande jaren, in het kader van
dit rapport, minder relevant zijn.
De emissies die worden gebruikt als invoer voor de bepaling van de ADW’s zijn voor Nederland afkomstig
van de Emissieregistratie (ER, http://www.emissieregistratie.nl/ ) en voor het buitenland van het Center for
Emission Inventories and Projections (CEIP, http://www.ceip.at/ ).
De emissies uit de ER bestaan enerzijds uit een aantal grote puntbronnen en anderzijds uit diffuse bronnen.
Puntbronnen zijn emissiebronnen die op locatie worden gemeten of berekend. Diffuse bronnen zijn
activiteiten waarvan de emissies niet direct aan een locatie is toegekend. Puntbronnen zijn bijvoorbeeld
individuele bedrijven, raffinaderijen en energieproducenten die een milieujaarverslag maken. Voorbeelden
van diffuse bronnen zijn de activiteiten in de landbouw, wegverkeer en kleine bedrijven.
Voor de puntbronnen wordt gebruik gemaakt van de elektronische milieujaarverslagen van
rapportageplichtige bedrijven (ongeveer 400). Deze gegevens worden gevalideerd door het bevoegd gezag
en door de ER opgeslagen in een database. De gegevens uit de wettelijk verplichte MJV's worden
vervolgens aangevuld door bedrijven die op vrijwillige basis of in het kader van een milieuconvenant deze
gegevens aanleveren. Het geheel van deze gegevensverzameling vormt de zgn. ER-Individueel of ER-I
database. De gegevens in de ER-I vormen de basis voor de emissieberekeningen per stof per
emissieoorzaak voor de emissies uit de industrie, de energiesector, raffinaderijen en afval.
De rest van de emissies in Nederland wordt bepaald aan de hand van het uitgangspunt: emissie = activiteit *
emissiefactor. Voor de berekening van de emissies uit de overige doelgroepen wordt doorgaans gebruik
gemaakt van diverse statistische gegevens om de emissies te berekenen. Deze gegevens worden
aangeleverd door o.a. het CBS, LEI, Alterra en diverse andere instituten.
Voor industriële emissies wordt de emissiefactor in het algemeen afgeleid uit de gegevens die via het eMJV
beschikbaar zijn. Deze emissiefactor wordt, waar mogelijk, toegepast op het totale energiegebruik ofwel de
productieomvang in de sector. Dit soort gegevens komt uit de productie- en energiestatistieken van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Voor de niet-industriële doelgroepen landbouw, verkeer,
huishoudens, diensten en overheid wordt uitsluitend gewerkt met emissiefactoren uit onderzoek en
10
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metingen, en statistische informatie van het CBS of brancheorganisaties. In dit proces hebben de zgn.
‘taakgroepen’ een belangrijke rol. In de taakgroepen zijn de emissiedeskundigen van de diverse instituten
vertegenwoordigd. Deze taakgroepleden zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens en het
uitvoeren van de emissieberekeningen. Bovendien zijn de deskundigen nauw betrokken bij de ontwikkeling
van de berekeningsmethodieken. In bijv. de taakgroep ‘Landbouw en Landgebruik’ worden de emissies naar
bodem en naar lucht vastgesteld uit landbouw en landgebruik. Daarnaast vindt afstemming plaats over de
gehanteerde methodieken en het gebruik en de beschikbaarheid van de basisgegevens. Vertegenwoordigd
zijn: RIVM, PBL, LEI, Alterra en CBS
In de navolgende afbeelding is het voorgaande samengevat

Figuur 5, Emissies van verschillende bronnen in de ER
(http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/content/explanation.nl.aspx)

Voor de emissies afkomstig uit de ER, die zijn gebruikt voor de bepaling van de ADW’s voor 2013, is gebruik
gemaakt van de definitieve emissietotalen die in december 2013 zijn vastgesteld over het jaar 2012. Deze
emissies zijn gebaseerd op de volgende gegevens:
 Emissies die rapportageplichtige bedrijven in april 2013 aan het bevoegd gezag hebben geleverd
m.b.t. de emissies over 2012.
 De berekening van de emissies van de niet-individueel geregistreerde industriële bronnen is
uitgevoerd door groepen van deskundigen van de diverse betrokken instituten (taakgroepen). De
taakgroepen hebben daarvoor gebruik gemaakt van (landelijke) statistische informatie
(basisgegevens) en emissiefactoren. Betreffende rapportages zijn te vinden op:
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/misc/Documenten.aspx.
 Voor de berekening van emissie uit de landbouw is o.a. gebruik gemaakt van het rapport “Emissie uit
5
de landbouw in 2012” . In dit rapport is bijvoorbeeld de emissie van ammoniak uit stallen berekend
door de hoeveelheid uitgescheiden stikstof (N) te vermenigvuldigingen met het aantal dieren per
diercategorie in de landbouwtelling (zie navolgend tekstkader) met de uitscheidingsfactor voor
stikstof per dier. De emissie van ammoniak uit stallen is vervolgens berekend op basis van
emissiefactoren en implementatiegraden van stalsystemen. Voor de bepaling van de
ammoniakemissies vanuit agrarische stallen in 2012 zijn dus de gegevens uit de landbouwtelling van
2012 voor een groot deel bepalend. Er wordt verondersteld dat het aantal dieren in de
5

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, J.F.M. Huijsmans, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L.
Velthof & J. Vonk (2014). Emissies naar lucht uit de landbouw in 2012. Berekeningen van ammoniak, stikstofoxide,
lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA. Wageningen, WOT Natuur & Milieu, WOt technical report 3.
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landbouwtelling gelijk is aan het gemiddelde aantal aanwezige dieren in het betreffende jaar en dat
6
dus de leegstand van de hokken tijdens de telling gelijk is aan de gemiddelde leegstand.

Landbouwtelling
Gegevens met betrekking tot het aantal dieren dat een agrarisch bedrijf houdt komen voort uit de ‘Gecombineerde
opgave’. De Gecombineerde opgave is een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. Met deze opgave
leveren zij gegevens aan voor de landbouwtelling, de mestwetgeving en een aantal subsidies. Met de
Gecombineerde opgave geeft de agrariër ieder jaar de situatie op zijn bedrijf op. Voor dieren is dat de situatie van
1 april en voor grond die van 15 mei. De norm voor de Landbouwtelling is een bedrijf met een minimale
bedrijfsomvang van 3.000 SO (Standaardopbrengst).
De landbouwtelling is de enige jaarlijkse integrale diertelling in Nederland. Betere cijfers over de omvang van de
Nederlandse veestapel zijn niet beschikbaar. In het verleden is incidenteel nagegaan of de omvang van de
veestapel niet werd onderschat of juist overschat (van Eerdt en Olsthoorn, 1991; Klinker, 2004; Hubeek en de
Hoop, 2004). In het onderzoek van van Eerdt en Olsthoorn kwam naar voren dat het aantal stuks rundvee
en pluimvee goed overeenkwam met cijfers uit andere bronnen. Het aantal varkens in de landbouwtelling leek te
worden onderschat.
(WUM (2010). Gestandaardiseerde berekeningsmethode voor dierlijke mest en mineralen. Standaardcijfers 19902008. Werkgroep Uniformering berekening Mesten mineralencijfers (redactie C. van Bruggen). CBS, PBL, LEI
Wageningen UR, Wageningen UR Livestock Research, Ministerie van LNV en RIVM. CBS, Den Haag)

 De buitenlandse emissies die voor de bepaling ADW’s van 2013 zijn gebruikt, zijn afkomstig uit de
WebDab emissiedatabase van CEIP. Hiervoor zijn de emissies van het jaar 2011 gebruikt, welke ook
in de EMEP-modellen zijn toegepast. De EMEP-emissiedata zijn gebaseerd op de officiële emissies
gerapporteerd aan de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) door alle landen
in Europa in het kader van de Convention on Long Range Transboundary Air Pollution. EMEP voert
hierop een kwaliteitscontrole uit, onder andere door het aanvullen van ontbrekende gegevens. De zo
verkregen emissies worden gebruikt voor de berekeningen van de GDN-kaarten.
In bijlage 1 is een factsheet weergegeven met een verantwoording van gebruikte emissies voor de bepaling
van de ADW’s voor 2013.
Emissies ten behoeve van de bepaling van de ADW’s voor toekomstige jaren (2015-2030)
Voor de bepaling van toekomstige emissies wordt gebruik gemaakt van een groeiscenario in combinatie met
een beleidsscenario. Voor de bepaling van de ADW’s voor de periode 2015-2030 is besloten uit te gaan van
een scenario met een economische groei van 2,5 procent per jaar daarbij rekening houdend met vaststaand
en voorgenomen Nederlands en Europees beleid.
Vaststaande beleidsmaatregelen zijn voldoende uitgewerkt en geïnstrumenteerd, en de afspraken,
financiering en bevoegdheden zijn duidelijk. Voorgenomen beleidsmaatregelen zijn maatregelen die de
Europese Commissie of het kabinet van plan is te gaan nemen, maar die in de komende jaren nog verder
worden ontwikkeld en geïnstrumenteerd. Over deze maatregelen moet nog een beslissing worden genomen.
Aanvullende beleidsmaatregelen zijn optionele maatregelen, waarover het kabinet nog geen standpunt heeft
6

Voor sommige diercategorieën zoals schapen en geiten is het aantal dieren op de teldatum niet representatief
voor het gemiddelde aantal in het gehele jaar omdat er in het voorjaar en in de zomer meer dieren aanwezig zijn dan in
de winterperiode. Bij de berekening van de uitscheidingsfactoren voor ammoniak is hier rekening mee gehouden. Ook in
jaren met uitbraken van dierziekten kan het aantal dieren in de landbouwtelling afwijken van het gemiddeld aantal
aanwezige dieren.
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ingenomen. Deze laatste type maatregelen zijn niet opgenomen in de scenario’s voor 2015-2030.
Vaststaand beleid is bijvoorbeeld de subsidieregeling voor toepassing luchtwassers voor intensieve
veehouderijen en het Besluit huisvesting met daarin de verplichting voor emissiearme stallen voor intensieve
7
veehouderijen. Voorbeelden van voorgenomen beleid zijn bijvoorbeeld :
 voer- en managementmaatregelen in met name de melkveehouderij (effect v.a. 2020),
 aanscherpen van de eisen voor het emissiearm aanwenden van dierlijke mest,
 het beperken van de stalemissie door de aanscherping, uitbreiding van de Besluit huisvesting voor
nieuwbouw of uitbreiding van bestaande stallen,
 het voldoen aan de emissieplafonds voor 2020 voor landen in de EU die in het kader van het
herziene Gotenburg Protocol zijn afgesproken.
Nationale emissies voor de verkenningen zijn gebaseerd op het rapport “Referentieraming Energie en
8
Emissies: Actualisatie 2012” . Hierop zijn enkele wijzigingen toegepast met betrekking tot het
‘Energieakkoord voor duurzame groei’ van de SER, de NH3-emissies van open stallen en emissiefactoren
voor verkeer. De referentieraming schetst een beeld van de te verwachten ontwikkelingen in energiegebruik
en emissies in Nederland tot 2020 met een doorkijk naar 2030, inclusief het effect van het al vaststaande
klimaat- en energiebeleid. De ontwikkeling van de emissies is niet alleen afhankelijk van het nationale en
Europese beleid, maar ook van autonome maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De PBL/ECNraming is een middenraming. Naast deze referentieraming is er voor deze GDN/GCN rapportage een onderen bovenraming (OR en BR) opgesteld, met als verschil dat er een lagere dan wel hogere economische
groei (onder- en bovenkant van de bandbreedte) voor de periode 2015-2020 is verondersteld.
Met behulp van het scenario, gebaseerd op de bovenraming economische groei en implementatie
vaststaand en voorgenomen beleid zijn de emissies voor de betreffende sectoren voor de toekomstige jaren
bepaald.
De buitenlandse emissietotalen voor o.a. NOx en NH3 voor 2020 zijn gebaseerd op de emissieplafonds
volgens het herziene Gotenburg Protocol. De emissies voor 2015 zijn verkregen door interpolatie tussen de
gerapporteerde emissies van 2011 (van CEIP) en de plafonds voor 2020. De emissies voor 2030 zijn
afkomstig van IIASA-projecties op basis van het vaststaand beleid, tenzij de emissietotalen hoger zijn dan de
emissieplafonds voor 2020 in welke gevallen de emissieplafonds zijn genomen.
In bijlage 2 is een factsheet weergegeven met een verantwoording van gebruikte emissies voor de bepaling
van de ADW’s voor 2015-2030.

2.4 Ruimtelijke verdeling
Emissies gepasseerd jaar (2013)
De emissies zoals die uit de emissieregistratie volgen zullen aan een bepaald gebied moeten worden
toegewezen. Voor de bedrijven die rapportageplichtig zijn is de locatie bekend. Om rekentechnische redenen
worden deze emissies naar een resolutie van 1x1 km vertaald.
Emissies van niet-rapportageplichtige inrichtingen wordt verdeeld op basis van de zgn. ER-C
(Emissieregistratie-Collectief) database, waarin allerlei locatiespecifieke informatie is opgeslagen over bijv.
sectoren en grondgebruik.
7

De eerste 3 genoemde maatregelen zijn maatregelen die in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
zullen worden uitgevoerd.
8
PBL en ECN (2012), Referentie raming energie en emissies: Actualisatie 2012, Energie en emissies in de jaren 2012,
2020 en 2030, PBL-rapport nr. 500278001, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving.
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De ruimtelijke verdeling van de emissies uit stallen van PM10 (en PM2,5) en NH3 is voor zowel de
concentratiekaarten als de depositiekaarten gebaseerd op het door Alterra ontwikkelde GIAB+ (Geografische
Informatie Agrarische Bedrijven). In het GIAB bestand, dat elk jaar door Alterra gemaakt wordt, worden niet
alleen de gegevens van de landbouwtelling opgenomen, maar ook gegevens van de Gezondheidsdienst
voor Dieren (GD), waardoor ook de dieren op de nevenvestigingen in beeld komen. Beide gegevens worden
in GIAB gekoppeld aan xy-coördinaten.
In Figuur 6 is de door de emissieregistratie berekende emissie van ammoniak rondom Drouwenerzand
weergegeven, wanneer deze volgens de bovenstaande methode ruimtelijk zijn verdeeld.
Toekomstige emissies (2015-2030)
Voor de bepaling van de toekomstige emissies worden de emissietotalen per sector op dezelfde wijze
ruimtelijk verdeeld als de emissies voor de kaarten van 2013. Nieuwe of geplande infrastructurele projecten
worden niet locatiespecifiek meegenomen in de ruimtelijke verdeling van de geraamde emissies, m.u.v.
enkele nieuwe rijkswegen die volgens planning in 2015 gereed zijn en emissies t.g.v. de totstandkoming van
e
de 2 Maasvlakte.
Emissies van buitenlandse bronnen (EMEP-emissies) worden ruimtelijk verdeeld op basis van een door TNO
geproduceerde verdeeldatabase.

2

Figuur 6, Ammoniakemissie 2012 per km in de omgeving van Drouwenerzand (bron: Emissieregistratie)

2.5 Kalibratie
De kalibratie van de berekende grootschalige depositiekaarten gebeurt met metingen van de
ammoniakconcentratie in de lucht en de concentratie van ammonium in regenwater, verkregen uit het
Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM. Kalibratie wordt uitgevoerd om het verschil tussen gemeten
en berekende concentraties en de bijdrage van onbekende bronnen aan de stikstofdepositie in rekening te
brengen. Kaarten voor de periode 2015-2030 met de concentratie van onder andere NO2, PM10 en PM2,5
14
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worden gecorrigeerd door het historisch geconstateerde verschil tussen metingen en modelberekeningen.
Zie ook factsheets die als bijlage 1 en 2 zijn toegevoegd.

2.6 Meteorologie
Voor berekeningen van gepasseerde jaren wordt voor Nederland gebruik gemaakt van de meteorologische
gegevens van het betreffende jaar gebruikt. Voor berekeningen van toekomstige jaren wordt de
langjariggemiddelde meteorologische invoer gebruikt (1995-2004). Van jaar tot jaar voorkomende variaties in
meteorologische omstandigheden leiden, bij gelijke emissies, tot fluctuaties (toe- en afnamen) in
concentraties en deposities. Deze fluctuaties worden vermeden door het gebruik van langjariggemiddelde
meteorologie.
Zie ook factsheets die als bijlage 1 en 2 zijn toegevoegd.

2.7 Resumerend
Op basis van de uitgevoerde analyse in de vorige paragrafen kan antwoord gegeven worden op een aantal
subvragen die voor dit onderzoek zijn gesteld.
1. Hoe komen de achtergronddepositie waarden (ADW’s) in de betreffende Natura 2000 gebieden tot stand
c.q. hoe wordt die berekend en/of vastgesteld? Is dit allemaal berekend, of een combinatie van natte
meting en berekening van droge depositie?
ADW’s worden berekend op basis van:
 Emissiegegevens van verschillende bronnen en sectoren
 Omgevingskenmerken (meteo, ruwheid, landgebruik)
 Metingen (d.m.v. kalibratie)
Voor de bepaling van de ADW’s moet onderscheid gemaakt worden tussen de ADW’s voor de gepasseerde
jaren (2013) en de toekomstige jaren (2015-2030).
In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de gebruikte emissiegegevens en ruimtelijke verdeling voor de
bepaling van de ADW’s voor het jaar 2013 voor de categorieën bedrijven en landbouw en buitenlandse
bronnen. Tevens vindt een kalibratie plaats om berekeningen in overeenstemming te brengen met de
metingen.
Tabel 1: Emissiegegevens en ruimtelijke verdeling bedrijven en buitenland voor de bepaling van de ADW’s
(GDN) voor 2013
Sector
Rapportage-

Emissies afkomstig van
eMJV’s

Jaartal

ruimtelijke verdeling

emissies

gebaseerd op

2012

Emissieregistratie 2012

plichtige bedrijven

Meteorologie

o.b.v. LML

2013

2013 en LML

Niet-rapportage

CBS gegevens obv energie-

plichtige bedrijven

verbruik

Veehouderijen (>

Landbouwtellingen i.c.m.

April

3.000 SO)

emissiekentallen en staltypen

2012

Buitenlandse

EMEP-emissiedata

2011

bronnen

Kalibratie

2012

o.a. CBS

2009-2012
(natte depo-

GIAB (2012)

sitie)

European emission

x

data base (2005)
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In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de gebruikte emissiegegevens en ruimtelijke verdeling voor de
toekomstige jaren 2015-2030 voor de categorieën bedrijven en landbouw en buitenlandse bronnen. Tevens
vindt een kalibratie plaats om berekeningen in overeenstemming te brengen met de metingen.
Tabel 2: Emissiegegevens en ruimtelijke verdeling bedrijven en buitenland voor de bepaling van de ADW’s
(GDN) voor 2015-2030
Sector

Emissies afkomstig van

Ruimtelijke

Kalibratie

Meteorologie

Emissieregistratie

o.b.v. LML

1995-2004

2012

2008-2012

verdeling gebaseerd
op
Rapportageplichtige

Emissies kolom 2 tabel 1 + 2,5%

bedrijven

(gem.) groei per jaar + vaststaand

9

beleid + voorgenomen beleid.
Niet-rapportage
plichtige bedrijven

Emissies kolom 2 tabel 1 + 2,5%

o.a. CBS

5

(gem.) groei per jaar + vaststaand
beleid + voorgenomen beleid.

Veehouderijen

Emissies kolom 2 tabel 1 + 2,5%

GIAB (2012)

5

(gem.) groei per jaar + vaststaand
beleid + voorgenomen beleid.
Buitenlandse bron-

2015-2020: interpolatie o.b.v. voldoen

European emission

nen

aan emissieplafond herz. Gotenburg

data base (2005)

x

protocol
2030: IIASA-projecties

2. Hoe stelt RIVM de totale ADW vast? Op basis van welke emissies uit de landbouw en welke bronnen
worden hiervoor gebruikt (“meitellingen”, vergunde N(stikstof)-emissies in de Wabo/Wm-vergunning of
de Nbw-vergunning)? Daarbij gaat het o.a. om de vraag op welke wijze de volgende inrichtingen
zijn/worden verwerkt in de ADW:
 bedrijven (dus niet alleen veehouderijen) die geen Nbw-vergunning hebben maar wel een Wmvergunning en al langer in bedrijf zijn?
 bedrijven die beide vergunningen hebben maar slechts gedeeltelijk bezet zijn?
 Generaal pardon van het PAS voor een categorie van bedrijven?
ADW’s voor gepasseerde jaren worden vastgesteld op basis van emissiegegevens uit eMJV’s (2012),
meitellingen veehouderijen (april 2012) en algemene cijfers voor niet rapportage plichtige bedrijven en
sectoren (bijv. CBS cijfers). Maximaal toegestane emissies/dieraantallen op basis WM/Wabo of Nbw
vergunningen spelen hierin geen rol. Ook bedrijven die bijv. geen Nbw-vergunning hebben komen via de
meitelling wel in de ADW’s terecht. Een evt. toekomstig generaal pardon (verlenen van Nbw vergunningen
ambtshalve op basis van eerder verleende omgevings-/milieuvergunningen) in het kader van de PAS kan
mogelijk effecten hebben op toekomstige emissie-inschattingen wanneer in de vigerende omgevings/milieuvergunningen nog veel onbenutte ruimte zit. Dit kan nog worden versterkt door de afschaffing van de
melkquota in 2015. In dat geval zullen de geprognosticeerde ADW’s voor 2015 en later waarschijnlijk te laag
zijn.
Tot slot wordt opgemerkt dat ADW’s worden bepaald voor kilometervakken van 1x1 km en de emissies van
ammoniak worden ingevoerd op basis van een emissie in een kilometervak van 1x1 kilometer. Dit betekent
dat er lokaal veel hogere deposities kunnen optreden dan berekend. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
9

Het model gebruikt sectorspecifieke groeicijfers, gebaseerd op een gemiddelde economische groei van 2,5% per jaar.
In de rapportage behorend bij de GDN-kaarten worden de sectorspecifieke groeipercentages echter niet verantwoord.
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wanneer een veehouderij op zeer korte afstand is gelegen van het betreffende Natura 2000 gebied (bijv. 200
meter). De werkelijke deposities worden in dat geval in de ADW’s onderschat.
3. Is de veronderstelling van de Afdeling juist dat de gevolgen van andere projecten waarvoor een Nbwvergunning is verleend ten tijde van het nemen van het bestreden besluit en die ook reeds zijn
uitgevoerd dan wel bestaande activiteiten waarvoor geen Nbw-vergunning benodigd is, in de meeste
gevallen kunnen worden geacht in de achtergronddepositie te zijn verdisconteerd en derhalve in
beginsel niet meer afzonderlijk in de beoordeling van de cumulatieve effecten hoeven te worden
betrokken?
Nieuwe of gewijzigde activiteiten van rapportageplichtige bedrijven die na 2012 hebben geleid tot wijziging
van emissies zijn niet expliciet verwerkt in de achtergronddeposities voor 2014 en 2015-2030. Dit geldt ook
voor veehouderijen die na 1 april 2012 hun veestapel hebben uitgebreid/gewijzigd en wijzigingen aan of
oprichting van buitenlandse bedrijven na 1 januari 2012. De enige wijze waarop met evt. uitbreiding/wijziging
rekening is gehouden is door toepassing van een algemeen sectoraal groeicijfer in combinatie met
maatregelen gebaseerd op vaststaand en voorgenomen beleid.
De veronderstelling van de Afdeling, dat uitgevoerde projecten waarvoor een Nbw-vergunning is verleend
ten tijde van het nemen van een besluit zijn verwerkt in de ADW’s, is alleen juist voor zover die projecten zijn
verwerkt in de cijfers van de Emissieregistratie. Voor de ADW’s die in 2014 zijn vastgesteld voor 2013
(gepasseerd jaar) en 2015-2030 (toekomstige jaren) geldt dit voor uitgevoerde projecten van voor 1 januari
2013 (rapporterende industriële bedrijven), van voor 1 april 2012 (veehouderijen) en van voor 1 januari 2012
(buitenlandse bronnen). Uitgevoerde of deels uitgevoerde projecten na die datum zijn niet expliciet verwerkt
in de ADW’s zoals die in 2014 zijn vastgesteld. Alleen door toepassing van een generiek groeipercentage per
sector (i.c.m. toepassing van maatregelen) is in impliciete zin rekening gehouden met een zekere mate van
groei.
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3. Inventarisatie verleende Nbw-vergunningen
Subvraag:
4. Welke deposities zijn vergund voor de Natura 2000 gebieden Drouwenerzand en Lieftinghsbroek op het
moment van beslissing op bezwaar (2 oktober 2014), maar nog niet in de achtergronddepositie
opgenomen?
3.1 Drouwenerzand
Voor het Natura 2000-gebied Drouwenerzand is de Provincie Drenthe het bevoegd gezag. Op basis van de
door de provincie Drenthe verleende Nbw vergunningen, is een inventarisatie gemaakt van de sinds 2008
verleende Nbw vergunningen, waarvoor een bepaalde depositie op dit Natura 2000 gebied is vergund.
Hierbij is gebruik gemaakt van de vergunningen zoals die door de provincie Drenthe zijn gepubliceerd op de
website: http://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/
In bijlage 3 zijn de uitkomsten van deze inventarisatie weergegeven.
Zoals in hoofdstuk 2 is geconcludeerd, kunnen de volgende emissies geacht worden te zijn verwerkt in de
ADW’s zoals deze in 2014 door het RIVM zijn gepubliceerd:
 Emissies van veehouderijen op basis van het aantal gehouden dieren zoals deze blijken uit de
meitelling van 2012 (telmoment 1 april 2012);
 Emissies van rapporterende bedrijven (emissies over 2012);
 Buitenlandse emissie (emissies over 2011).
Nbw-vergunningen provincie Drenthe
Voor Drouwenerzand is nagegaan hoeveel stikstofdepositie is vergund sinds 1 april 2012 (agrarische
bedrijven) en sinds 1 januari 2013 (overige bedrijven) tot en met 2 oktober 2014 (besluit op bezwaar RWE).
Tevens is nagegaan hoeveel is vergund in de periode daarvoor. In de onderstaande tabel zijn de resultaten
weergegeven.
Tabel 3: Vergunde deposities voor het Natura 2000-gebied Drouwenerzand
Totaal (bestaand + uit-

Netto toename als gevolg

breiding) in mol/ha/jr

van uitbreiding

10

in

mol/ha/jr
Vergunde depositie industriële bedrijven van 1

0

0

31,8

5,5

0

0

1,9

0,25

jan. 2013 t/m 2 oktober 2014
Vergunde depositie veehouderijen van 1 jan. 2013
t/m 2 oktober 2014
Vergunde depositie industriële bedrijven voor 1
jan. 2013
Vergunde depositie veehouderijen voor 1 april
2012

Uit de bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat sinds 1 april 2012 5,5 mol/ha/jr stikstofdepositie
op het gebied Drouwenerzand door de provincie Drenthe extra is vergund bovenop de situatie, waarvoor
reeds een omgevings- of milieuvergunning was verleend, dan wel een melding voor was gedaan. Deze
depositie is niet verwerkt in de ADW’s.

10

Niet in alle besluiten is onderscheid gemaakt tussen de depositie t.g.v. bestaand en uitbreiding. Wanneer dat niet het
geval was, zijn hiervoor aannames gemaakt, zie bijlage 3 ‘opmerkingen’ laatste kolom
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Onbenutte ruimte bestaande vergunningen
Naast de sinds 1 april 2012 vergunde deposities die niet zijn verwerkt in de ADW’s, zijn er ook nog
deposities die wel zijn vergund, maar niet optreden ten gevolge van (gedeeltelijke) leegstand van stallen en
dus niet meegenomen zijn in de meitellingen en daarmee niet verwerkt in de ADW’s . Uit onderzoek dat is
11
uitgevoerd door Arcadis (par. 3.1 zie ook bijlage 7) blijkt dat in grote delen van Nederland tot circa 40% van
de ruimte in bestaande vergunningen niet is benut. Daarmee is de veestapel met tot circa 50% uit te breiden
zonder de noodzaak tot het doen van een verzoek tot wijziging c.q. uitbreiding van de milieu/omgevingsvergunning of milieumelding. Ook een aanvraag van een (gewijzigde) Nbw-vergunning is in
dergelijke gevallen veelal niet noodzakelijk. In de melkveehouderij zijn de genoemde percentages vaak nog
hoger tot respectievelijk 50 en 100%, aldus de conclusies van dit rapport. Hoe groot de onbenutte ruimte in
vergunningen is die rondom Drouwenerzand zijn verleend, is niet bekend. Wel zijn de meitellingen
opgevraagd van die bedrijven waarvoor een vergunning is verleend voor een stikstofdepositie van 1,0
mol/ha/jr of meer op dit gebied (zie bijlage 5). Ten tijde van de afronding van dit onderzoek waren deze
12
gegevens nog niet beschikbaar.
Volgens het eerder aangehaalde onderzoek van Arcadis zou ten gevolge van de onbenutte ruimte de
emissie van ammoniak uit stallen in de meeste gebieden fors kunnen toenemen met vaak 40 tot 70%.
Omdat de ADW’s zijn gebaseerd op de werkelijk gehouden aantallen dieren, is de vergunde ruimte niet
opgenomen in de ADW’s. Wanneer er van wordt uitgegaan dat 40% van de vergunde depositie niet wordt
benut (t.g.v. leegstand of te ruime vergunningen), betekent dit voor Drouwenerzand dat er sinds 2008 11,3
13
mol/ha/jr stikstof is vergund wat niet is verwerkt in de ADW’s.
Daarnaast is het nog goed mogelijk dat er rondom Drouwenerzand verschillende veehouderijen zijn gelegen,
die op basis van bestaand gebruik niet Nbw-vergunningplichtig zijn, maar waar ook nog veel onbenutte
ruimte in de omgevings-/milieuvergunningen of meldingen zitten, conform de uitkomsten van het Arcadis
onderzoek. Zoals hiervoor al is beschreven zijn de ADW’s gebaseerd op de feitelijk gehouden aantallen
dieren en wordt er geen rekening gehouden met deze onbenutte ruimte, die kan worden aangewend op
grond van ‘bestaand gebruik’. Dit betekent dat ook met deze emissie en depositie rekening zou moeten
14
worden gehouden in een cumulatieonderzoek. Uit eerder onderzoek (2009) is gebleken dat 18% van de
stikstofdepositie op Drouwenerzand afkomstig is van veehouderijen in Drenthe. Op basis van de toen
berekende totale stikstofdepositie van 1852 mol/ha/jr, zou dat een totale depositie zijn van 333 mol/ha/jr ten
15
gevolge van veehouderijen in Drenthe . De totale ontwikkelruimte ten gevolge van ‘onbenutte’ ruimte zou in
16
dag geval 222 mol/ha/jr bedragen. Wanneer de eerder genoemde depositie van 11,3 mol/ha/jr (zie vorige
alinea) hiervan wordt afgetrokken, betekent dit dat er nog 210,7 mol/ha/jr stikstofdepositie onbenutte ruimte
is, wat kan worden aangewend op grond van ‘bestaand gebruik, die niet is opgenomen in de ADW’s.
Buitenlandse vergunningen
Er is geen onderzoek verricht naar de mogelijke effecten van de sinds 1 jan. 2012 in Duitsland afgegeven
vergunningen op Drouwenerzand. Mogelijk dat de verleende vergunningen met effecten voor Lieftinghsbroek
(zie par. 3.2) ook effecten hebben op Drouwenerzand.
Economische groei
In de ADW’s is rekening gehouden met een toename van de depositie t.g.v. economisch groei. Berekend is
11

ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ, NATUUR & MILIEU, Arcadis, 30 september 2013
Zodra deze gegevens beschikbaar zijn kan middels een aanvullende notitie een meer locatiespecifieke inschatting
gemaakt worden.
13
((31,8-5,5) + 1,9)*40%
14
Onderbouwing beleidskader ammoniak Drenthe, Royal Haskoning, 9V5392, 19 oktober 2009
15
Op basis van gegevens van het GIAB/CBS, dus op basis van feitelijk aanwezige aantallen dieren
16
333 * 40/60
12
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dat deze toename voor Drouwenerzand 1,7 mol/ha/jr per jaar bedraagt, zie bijlage 4. Economische groei kan
zich vertalen zowel in vermindering van leegstand (betere benutting van stalcapaciteit) als ook in feitelijke
uitbreidingen waarvoor een nieuwe Nbw-vergunning wordt aangevraagd.
Totaaleffecten
De betreffende gegevens uit deze paragraaf zijn samengevat in Tabel 6 (paragraaf 3.3).

3.2 Lieftinghsbroek
Voor het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek is de Provincie Groningen het bevoegd gezag. De provincie
Groningen heeft zijn afgegeven natuurbeschermingswetvergunningen niet online staan. Uit beantwoording
van Statenvragen (zie bijlage 6) heeft GS van de provincie Groningen aangegeven dat sinds 2009 geen
enkele Nbw-vergunning is verleend voor veehouderijen. Ook zijn er geen Nbw-vergunningen verleend aan
bedrijven voor wat betreft depositie op Lieftinghsbroek (m.u.v. RWE).
Zoals in hoofdstuk 2 is geconcludeerd, kunnen de volgende emissies geacht worden te zijn verwerkt in de
ADW’s zoals deze in 2014 door het RIVM zijn gepubliceerd:
 Emissies van veehouderijen op basis van het aantal gehouden dieren zoals deze blijken uit de
meitelling van 2012 (telmoment 1 april 2012);
 Emissies van rapporterende bedrijven (emissies over 2012);
 Buitenlandse emissie (over het jaar 2011).
Nbw-vergunningen provincie Groningen
De Provincie Groningen heeft geen specifiek beleid geformuleerd voor het verlenen van Nbw-vergunningen.
In de beantwoording van Statenvragen heeft GS van Groningen aangegeven voor agrarische bedrijven
globaal een afstandsgrens van 5 km tot Natura 2000-gebieden wordt gehanteerd voor kleine bedrijven en 10
km voor grotere bedrijven. Bedrijven die op grotere afstand zijn gelegen worden door de provincie nietvergunningplichtig geacht. Bedrijven binnen de genoemde afstandsgrenzen dienen aan te geven wat de
vernieuwde activiteiten betekenen voor de depositie op het Natura 2000-gebied.
17
Uit onderzoek is gebleken dat op 10 kilometer afstand tot een veehouderij pas 35% van de
ammoniakemissies is neergeslagen. De andere 65% slaat neer op grotere afstand. Door een te beperkte
afstandsgrens te hanteren hebben hoogstwaarschijnlijk verschillende ontwikkelingen (nieuwvestiging,
uitbreiding) een omgevingsvergunning verkregen, zonder een noodzakelijke Nbw-vergunning te eisen.
Wel is op 2 september 2009 door de provincie Drenthe mede namens de provincie Groningen een Nbwvergunning verleend voor het oprichten van een nieuwe melkveehouderij op de locatie Noorderdiep
te Valthermond voor het houden van 200 melkkoeien en 140 stuks jongvee. De bijbehorende depositie
bedraagt 0,35 mol/ha/jr voor het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek.
Tevens is er door de Provincie Groningen een aantal beoordelingen gemaakt, in de meeste gevallen op
verzoek van gemeenten, omtrent de noodzaak van een evt. Nbw-vergunning voor zekere depositie op het
Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek. In de navolgende tabel zijn een aantal van deze verzoeken
18
samengevat (deze tabel is niet limitatief en gebaseerd op enkele gevonden stukken op internet ):

17

V. Wösten, Stikstof tot nadenken, de ontbrekende feiten, Tijdschrift Lucht, december 2011 nr. 6
http://www.mobilisation.nl/assets/components/main/media/natuur-en-politiek/2%20%20Tijdschrift%20Lucht_stikstof%20de%20ontbrekende%20feiten.pdf Zie ook figuur 2 in dit artikel
18
Door omwonenden is aangegeven dat er in de betreffende periode (sinds 1 april 2012) meer omgevingsvergunningen
zijn verleend voor uitbreiding van veehouderijen in de nabijheid van Lieftinghsbroek dan de in tabel 4 aangeven
beoordelingen (o.a. Molenkampweg 6-8 te Vlagtwedde). Binnen het tijdsbestek van dit onderzoek kon deze informatie
niet verder worden nagetrokken.
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Tabel 4: Enkele beoordelingen provincie Groningen m.b.t. vergunningplicht voor het Natura 2000-gebied
Lieftinghsbroek (niet limitatief)
Verzoek

Datum + briefken-

Depositie Lief-

merk

tinghsbroek

Oordeel provincie

(mol/ha/jr)
Noodzaak tot aanvragen Nbw ver-

11-4-2012

gunning voor bouw nieuwe stal Mo-

2012-13.696/15,

lenkamp 20-22 Vlagtwedde

LGW

Noodzaak tot aanvragen Nbw ver-

14-3-2012

gunning voor bouw nieuwe stal Ou-

2012-09982/10, LGW

1,7 (toename)

t.g.v. geringe toename depositie
geen negatieve effecten, derhalve
geen vergunningplicht

onbekend

t.g.v. geringe toename depositie
geen negatieve effecten, derhalve

deweg 105 Westerbroek

geen vergunningplicht

Noodzaak tot aanvragen Nbw ver-

onbekend

gunning voor bouw nieuwe stal t.b.v.

informatie obv VVGB

0,51

t.g.v. geringe toename depositie
geen negatieve effecten, derhalve

uitbreiding met 350 stuks volwassen

raad Bellingwedde

geen vergunningplicht

rundvee en 210 stuks jongvee voor

28-3-2013

Tweekarspelenweg 3 te Blijham

Hoewel er formeel geen Nbw-vergunningen zijn verleend is er wel toestemming verleend door de Provincie.
Omdat het hier ‘toestemmingen’ betreft die na 1 april 2012 zijn verleend, zijn deze niet verwerkt in de ADW’s.
Onbenutte ruimte bestaande vergunningen
19
Voor het concept beheerplan voor Lieftinghsbroek is een inventarisatie gemaakt van veehouderijen binnen
een straal van 3 km die bijdragen aan de stikstofdepositie op dit gebied. De totale berekende depositie (op
basis van de vergunde situatie, dus inclusief potentiele depositie i.v.m. leegstand) bedraagt 151 mol/ha/jr.
Het concept beheerplan merkt daarbij op dat de werkelijke veebezetting lager kan zijn. Uit eerder
aangehaald onderzoek van Arcadis (zie bijlage 7) is gebleken dat gemiddeld 40% van de vergunde
deposities niet worden benut (t.g.v. leegstand of te ruime vergunningen). Dit betekent voor Lieftingsbroek
dat er een depositie van 60,4 mol/ha/jr stikstof (op basis van ‘bestaand gebruik’) is vergund wat niet is
verwerkt in de ADW’s. Voorstelbaar is dat deze depositie in werkelijkheid nog groter is wanneer ook
veehouderijen buiten een straal van 3 km worden betrokken.
Buitenlandse vergunningen
Net over de Duitse grens zijn er de afgelopen jaren verschillende nieuwe intensieve veehouderijen gevestigd
of zijn bestaande bedrijven (fors) uitgebreid. Ook zijn er verschillende initiatieven in voorbereiding. In de
navolgende tabel zijn enkele initiatieven weergegeven met de daarbij behorende status (opsomming is niet
limitatief).
Binnen het tijdsbestek van dit onderzoek was er geen informatie over de exacte omvang van de depositie.
Gezien de korte afstand tot Lieftinghsbroek (veelal minder dan 20km) en de omvang van deze
vergunningen, zal er naar verwachting sprake zijn van een significante bijdrage aan de depositie op
Lieftinghsbroek. Omdat deze vergunningen zijn afgegeven na 1 januari 2012 zijn deze nog niet opgenomen
in de ADW’s.

19

WERKDOCUMENT BEHEERPLAN NATURA 2000 LIEFTINGHSBROEK, 22 augustus 2009
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Tabel 5: Verleende vergunningen en ingediende aanvragen in Duitsland sinds 1-1-2012 met mogelijke effecten
op Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek (niet limitatief)
Inititiatief

Status

Nieuwvestiging var-

8-1-2014

kenshouderij Bergweg

vergunning

Rhede t.b.v. 7938 var-

verleend

Afstand Lieft-

Depositie Lieft-

inghsbroek

inghsbroek

10 km

onbekend

Bron
http://www.emsland.de/
pdf_files/amtsblatt/2014_01.pdf

kens
Uitbreiding t.b.v. 1800

8-7-2014

varkens Friedhofsweg 1

vergunning

Renkenberge

verleend

Nieuwbouw zeugenstal

28-8-2014

(1045 plaatsen) en

vergunning

varkensstal (1896)

verleend

Pluimveestal t.b.v.

6-3-2013

84.000 pluimvee

vergunning

Hempen, Schafdrift,

verleend

21 km

onbekend

http://www.emsland.de/pdf_files/
amtsblatt/2014-16.pdf

12 km

onbekend

http://www.emsland.de/
pdf_files/amtsblatt/2014-20.pdf

9 km

onbekend

Amtsblatt des Landkreises
Emsland 2013, Nr. 6

Rhede
Nieuwbouw varkensstal

28-2-2014

t.b.v. 4.752 varken

aanvraag

Beulink, Neusustrumer

gepubliceerd

13 km

onbekend

http://www.emsland.de/
pdf_files/amtsblatt/2014_04.pdf

Str. 3, Sustrum-Moor

Economische groei
In de ADW’s is rekening gehouden met een toename van de depositie t.g.v. economisch groei. Berekend is
dat deze toename voor Lieftinghsbroek 1,4 mol/ha/jr per jaar bedraagt, zie bijlage 4. Economische groei kan
zich vertalen zowel in vermindering van leegstand (betere benutting van stalcapaciteit) als ook in feitelijke
uitbreidingen waarvoor een nieuwe Nbw-vergunning wordt aangevraagd.
Totaaleffecten
De betreffende gegevens uit deze paragraaf zijn samengevat in Tabel 6 (paragraaf 3.3).

3.3 Resumerend
In dit hoofdstuk is getracht antwoord te geven op de volgende subvraag:
4. Welke deposities zijn vergund voor de Natura 2000 gebieden Drouwenerzand en Lieftinghsbroek op het
moment van beslissing op bezwaar (2 oktober 2014), maar nog niet in de achtergronddepositie
opgenomen?
Zoals in hoofdstuk 2 is geconcludeerd, kunnen de volgende emissies geacht worden te zijn verwerkt in de
ADW’s zoals deze in 2014 door het RIVM zijn gepubliceerd:
 Emissies van veehouderijen op basis van het aantal gehouden dieren zoals deze blijken uit de
meitelling van 2012 (telmoment 1 april 2012);
 Emissies van rapporterende bedrijven (emissies over 2012);
 Buitenlandse emissie (over het jaar 2011).
Op basis van een inventarisatie van besluiten die zijn genomen na de genoemde data en inschattingen
omtrent onbenutte vergunde emissies/deposities kan de volgende tabel worden samengesteld, voor wat
22
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betreft emissies en bijbehorende deposities die niet zijn opgenomen in de ADW’s zoals deze in 2014 door
het RIVM zijn gepubliceerd:
Tabel 6: Inschatting van vergunde deposities die niet zijn opgenomen in de ADW’s (vastgesteld in 2014)

N-depositie in
mol/ha/jr
Drouwenerzand

Vergunde

Inschatting

Inschatting

Buitenlandse

Correctie

Totale ver-

uitbreiding

niet gebruikt

onbenutte

bijdragen

economische

gunde de-

sinds 1-4-

deel van de

ruimte be-

(sinds 1-1-

groei ADW’s

positie niet

2012

Nbw vergun-

staand gebruik

2012

(zie bijl. 4)

(ex RWE)

ningen

5,5

20

verwerkt in
de ADW’s

21

11,3

210,7

niet nader on-

- 3,4

224

- 2,8

> 60

derzocht
Lieftinghsbroek

22

2,2

23

0,15

60,4

geen exacte
gegevens voorhanden, naar
verwachting wel
significant.

De uitkomsten zijn in de navolgende figuur gevisualiseerd:
2.100
2.000
Correctie economische groei
Depositie (mol/ha/jr)

1.900
Niet

1.800

Buitenlandse bijdragen (sinds 1-12012), inschatting

verwerkt
in de ADW

1.700
1.600

Onbenutte ruimte bestaand
gebruik
Niet gebruikt deel van de Nbw
vergunningen

1.500

Vergunde uitbreiding sinds 1-42012

1.400

ADW 2015
1.300
1.200
Drouwenerzand

Lieftinghsbroek

Figuur 7, Visualisatie omvang vergunde depositie in relatie tot ADW 2015

20

De omvang van de correctie voor economisch groei is afhankelijk van het jaar waarvoor de ADW’s worden berekend.
Hier is uitgegaan van de correctiefactor voor 2015, te weten 3,4 (2*1,7) mol/ha/jr voor Drouwenerzand en 2,8 (2*1,4)
mol/ha/jr voor Lieftinghsbroek.
21
Voor een betere inschatting zijn de meitellingen opgevraagd van die bedrijven waarvoor een vergunning is verleend
voor een stikstofdepositie van 1,0 mol/ha/jr of meer op dit gebied (zie bijlage 5). Ten tijde van de afronding van dit
onderzoek waren deze gegevens nog niet beschikbaar
22
Gebaseerd op enkele beoordelingen van de provincie Groningen n.a.v. verzoek om beoordeling Nbw-vergunningplicht
met als uitkomst dat er geen Nbw-vergunning nodig is.
23
Op basis van verwacht ongebruikt deel van omgevings-/milieuvergunning of melding op basis van ‘bestaand gebruik’
binnen 3 km vanaf Lieftinghsbroek

23
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Ondanks de beperkte gegevens die voorhanden waren geeft de voorgaande tabel een goed beeld van de
orde van grootte van de omvang van de vergunde/toegestane stikstofemissies en –deposities, die niet zijn
24
opgenomen in de ADW’s en derhalve in een cumulatietoets beoordeeld hadden moeten worden .

24

Voor Lieftinghsbroek kan de totale niet beschouwde depositie van minimaal 60 mol/ha/jr mogelijk nog groter zijn
vanwege het feit dat voor de inschatting van de ‘onbenutte ruimte’ alleen veehouderijen in een straal van 3 km rondom
het gebied zijn beschouwd.
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4. Conclusies
Namens appellanten die beroep hebben aangetekend tegen de Nbw-vergunning verleend aan RWE heeft
Mobilisation for the Environment EW Milieu-advies gevraagd om na te gaan of er in de aanvullende
passende beoordelingen, die RWE heeft gemaakt ten behoeve van de gebieden Drouwenerzand en
Lieftinghsbroek, al dan niet terecht geen cumulatie met andere projecten heeft plaatsgevonden. Kernvraag
daarbij is:
Is ten aanzien van de Natura 2000-gebieden Drouwenerzand en Lieftinghsbroek terecht uitgegaan van de
vooronderstelling dat er geen andere stikstofbronnen zijn die beoordeeld hadden moeten worden in de
cumulatieve toetsing?
Leidend bij de beantwoording van deze vraag zijn de kaders zoals die door de Afdeling in de uitspraak van
30 oktober 2013 (201203812/1/R2 en 201203820/1/R2) zijn neergezet:
 Bij de beoordeling van cumulatieve effecten hoeft geen rekening gehouden te worden met andere
projecten waarvoor een Nbw-vergunning is vereist maar die nog niet is verleend.
 Met betrekking tot andere projecten waarvoor een Nbw-vergunning is verleend ten tijde van het
nemen van het bestreden besluit en die ook reeds zijn uitgevoerd dan wel bestaande activiteiten
waarvoor geen Nbw-vergunning benodigd is, heeft de Afdeling overwogen dat de gevolgen van die
activiteiten in de meeste gevallen kunnen worden geacht in de achtergronddepositie te zijn
verdisconteerd en derhalve in beginsel niet meer afzonderlijk in de beoordeling van de cumulatieve
effecten hoeven te worden betrokken.
 Andere projecten waarvoor een Nbw-vergunning is verleend, maar die nog niet of slechts ten dele
25
zijn uitgevoerd ten tijde van het nemen van het bestreden besluit , en die afzonderlijk of in
combinatie met andere projecten of plannen negatieve effecten op de natuurlijke kenmerken van
een Natura 2000-gebied kunnen hebben, dienen wel afzonderlijk in de beoordeling van de mogelijke
cumulatieve effecten te worden betrokken.

4.1 Beantwoording subvragen
1. Hoe komen de achtergronddepositie waarden (ADW’s) in de betreffende Natura 2000 gebieden tot stand
c.q. hoe wordt die berekend en/of vastgesteld? Is dit allemaal berekend, of een combinatie van natte
meting en berekening van droge depositie?
Beantwoording
ADW’s worden berekend op basis van:
 Emissiegegevens van verschillende bronnen en sectoren
 Omgevingskenmerken (meteo, ruwheid, landgebruik)
 Metingen (d.m.v. kalibratie)
Voor de bepaling van de ADW’s moet onderscheid gemaakt worden tussen de ADW’s voor de gepasseerde
jaren (2013) en de toekomstige jaren (2015-2030).
In Tabel 7 is een overzicht gegeven van de gebruikte emissiegegevens en ruimtelijke verdeling voor de
bepaling van de ADW’s voor het jaar 2013 (vastgesteld in 2014) voor de categorieën bedrijven en landbouw
en buitenlandse bronnen.
25

In beginsel is de datum van verlening van de in geschil zijnde Nbw-vergunning bepalend voor de vraag welke andere
projecten dan wel activiteiten als een onzekere toekomstige gebeurtenis zijn aan te merken, tenzij een besluit op
bezwaar is genomen. In dat geval geldt de het tijdstip van besluit op bezwaar als referentiedatum.
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Tabel 7: Emissiegegevens en ruimtelijke verdeling bedrijven en buitenland voor de bepaling van de ADW’s
(GDN) voor 2013 (vastgesteld 2014)
Sector
Rapportageplichtige

Emissies afkomstig

Jaartal

ruimtelijke verdeling

van

emissies

gebaseerd op

eMJV’s

2012

Emissieregistratie 2012

bedrijven

Kalibratie

Meteorologie

obv LML

2013

2013 en LML

niet-rapportage

CBS gegevens obv

plichtige bedrijven

energieverbruik

veehouderijen (> 3.000

Landbouwtellingen

SO)

icm emissiekentallen

2012

o.a. CBS

2009-2012
(natte depo-

April 2012

GIAB (2012)

sitie)

2011

European emission

x

en staltypen
buitenlandse bronnen

EMEP-emissiedata

data base (2005)

In Tabel 8 is een overzicht gegeven van de gebruikte emissiegegevens en ruimtelijke verdeling voor de
toekomstige jaren 2015-2030 (vastgesteld in 2014) voor de categorieën bedrijven en landbouw en
buitenlandse bronnen.
Tabel 8: Emissiegegevens en ruimtelijke verdeling bedrijven en buitenland voor de bepaling van de ADW’s
(GDN) voor 2015-2030 (vastgesteld 2014)
Sector

Emissies afkomstig van

ruimtelijke verdeling

Kalibratie

Meteorologie

Emissieregistratie

obv LML

1995-2004

2012

2008-2012

gebaseerd op
Rapportageplichtige

Emissies kolom 2 tabel 1 + 2,5%

bedrijven

(gem.)

26

groei per jaar + vaststaand

beleid + voorgenomen beleid.
niet-rapportage
plichtige bedrijven

Emissies kolom 2 tabel 1 + 2,5%

o.a. CBS

5

(gem.) groei per jaar + vaststaand
beleid + voorgenomen beleid.

veehouderijen

Emissies kolom 2 tabel 1 + 2,5%

GIAB (2012)

5

(gem.) groei per jaar + vaststaand
beleid + voorgenomen beleid.
buitenlandse bronnen

2015-2020: interpolatie o.b.v. voldoen aan emissieplafond herz.
Gotenburg protocol
2030: IIASA-projecties

European emission

x

data base (2005)

2. Hoe stelt RIVM de totale ADW vast? Op basis van welke emissies uit de landbouw en welke bronnen
worden hiervoor gebruikt (“meitellingen”, vergunde N(stikstof)-emissies in de Wabo/Wm-vergunning of
de Nbw-vergunning)? Daarbij gaat het o.a. om de vraag op welke wijze de volgende inrichtingen
zijn/worden verwerkt in de ADW:
 bedrijven (dus niet alleen veehouderijen) die geen Nbw-vergunning hebben maar wel een Wmvergunning en al langer in bedrijf zijn?
 bedrijven die beide vergunningen hebben maar slechts gedeeltelijk bezet zijn?
 Generaal pardon van het PAS voor een categorie van bedrijven?

26

Het model gebruikt sectorspecifieke groeicijfers, gebaseerd op een gemiddelde economische groei van 2,5% per jaar.
In de rapportage behorend bij de GDN-kaarten worden de sectorspecifieke groeipercentages echter niet verantwoord.

26

Cumulatietoets Passende Beoordeling RWE Drouwenerzand & Lieftinghsbroek

Beantwoording
ADW’s voor gepasseerde jaren worden vastgesteld op basis van emissiegegevens uit eMJV’s (2012),
meitellingen veehouderijen (april 2012) en algemene cijfers voor niet rapportage plichtige bedrijven en
sectoren (bijv. CBS cijfers). Maximaal toegestane emissies/dieraantallen op basis Wm/Wabo of Nbwvergunningen spelen hierin geen rol. Ook bedrijven die bijv. geen Nbw-vergunning hebben komen via de
meitelling wel in de ADW’s terecht. Een evt. toekomstig generaal pardon (verlenen van Nbw vergunningen
ambtshalve op basis van eerder verleende omgevings-/milieuvergunningen) in het kader van de PAS kan
mogelijk effecten hebben op toekomstige emissie-inschattingen wanneer in de vigerende omgevings/milieuvergunningen nog veel onbenutte ruimte zit. Dit kan nog worden versterkt door de afschaffing van de
melkquota in 2015. In dat geval zullen de geprognosticeerde ADW’s voor 2015 en latere jaren verder
waarschijnlijk te laag zijn.
Tot slot wordt opgemerkt dat ADW’s worden bepaald voor kilometervakken van 1x1 km en de emissies van
ammoniak worden ingevoerd op basis van een emissie in een kilometervak van 1x1 kilometer. Dit betekent
dat er lokaal veel hogere deposities kunnen optreden dan berekend. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
wanneer een veehouderij op zeer korte afstand is gelegen van het betreffende Natura 2000 gebied (bijv. 200
meter). De werkelijke deposities worden in dat geval in de ADW’s onderschat.
3. Is de veronderstelling van de Afdeling juist dat de gevolgen van andere projecten waarvoor een Nbwvergunning is verleend ten tijde van het nemen van het bestreden besluit en die ook reeds zijn
uitgevoerd dan wel bestaande activiteiten waarvoor geen Nbw-vergunning benodigd is, in de meeste
gevallen kunnen worden geacht in de achtergronddepositie te zijn verdisconteerd en derhalve in
beginsel niet meer afzonderlijk in de beoordeling van de cumulatieve effecten hoeven te worden
betrokken?
Beantwoording
Nieuwe of gewijzigde activiteiten van rapportageplichtige bedrijven die na 2012 hebben geleid tot wijziging
van emissies zijn niet verwerkt in de achtergronddeposities voor 2014 en 2015-2030. Dit geldt ook voor
veehouderijen die na 1 april 2012 hun veestapel hebben uitgebreid/gewijzigd en wijzigingen aan of
oprichting van buitenlandse bedrijven na 1 januari 2012. De enige wijze waarop met evt. uitbreiding/wijziging
rekening is gehouden is door toepassing van een algemeen sectoraal groeicijfer in combinatie met
maatregelen gebaseerd op vaststaand en voorgenomen beleid.
De veronderstelling van de Afdeling, dat uitgevoerde projecten waarvoor een Nbw-vergunning is verleend
ten tijde van het nemen van een besluit zijn verwerkt in de ADW’s, is alleen juist voor zover die projecten zijn
verwerkt in de cijfers van de Emissieregistratie. Voor de ADW’s die in 2014 zijn vastgesteld voor 2013
(gepasseerd jaar) en 2015-2030 (toekomstige jaren) geldt dit voor uitgevoerde projecten van voor 1 januari
2013 (rapporterende industriële bedrijven), van voor 1 april 2012 (veehouderijen) en van voor 1 januari 2012
(buitenlandse bronnen). Uitgevoerde of deels uitgevoerde projecten na die datum zijn niet verwerkt in de
ADW’s zoals die in 2014 zijn vastgesteld. Alleen door toepassing van een generiek groeipercentage per
sector (i.c.m. toepassing van maatregelen) is in impliciete zin rekening gehouden met een zekere mate van
groei.
4. Welke deposities zijn vergund voor de Natura 2000 gebieden Drouwenerzand en Lieftinghsbroek op het
moment van beslissing op bezwaar (2 oktober 2014), maar nog niet in de achtergronddepositie
opgenomen?
Beantwoording
De volgende emissies kunnen geacht worden te zijn verwerkt in de ADW’s zoals deze in 2014 door het RIVM
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zijn gepubliceerd:
 Emissies van veehouderijen op basis van het aantal gehouden dieren zoals deze blijken uit de
meitelling van 2012 (telmoment 1 april 2012);
 Emissies van rapporterende bedrijven (emissies over 2012);
 Buitenlandse emissie (over het jaar 2011).
Op basis van een inventarisatie van besluiten die zijn genomen na de genoemde data en inschattingen
omtrent onbenutte vergunde emissies/deposities kan de volgende tabel worden samengesteld, voor wat
betreft emissies en bijbehorende deposities die niet zijn opgenomen in de ADW’s zoals deze in 2014 door
het RIVM zijn gepubliceerd:
Tabel 9: Inschatting van vergunde deposities die niet zijn opgenomen in de ADW’s (vastgesteld in 2014)

N-depositie in
mol/ha/jr
Drouwenerzand

Vergunde

Inschatting

Inschatting

Buitenlandse

Correctie

Totale ver-

uitbreiding

niet gebruikt

onbenutte

bijdragen

economische

gunde de-

sinds 1-4-

deel van de

ruimte be-

(sinds 1-1-

groei ADW’s

positie niet

2012

Nbw vergun-

(ex RWE)

ningen

5,5

28

11,3

staand gebruik

2012

27

(zie bijl. 4)

verwerkt in
de ADW’s

210,7

niet nader on-

29

224

28

> 60

- 3,4

derzocht
Lieftinghsbroek

30

2,2

0,15

31

60,4

geen exacte

- 2,8

gegevens voorhanden, naar
verwachting wel
significant.

De uitkomsten zijn in de navolgende figuur gevisualiseerd (Figuur 8).
Ondanks de beperkte gegevens die voorhanden waren geeft bovenstaande tabel een goed beeld van de
orde van grootte van de omvang van de vergunde/toegestane stikstofemissies en –deposities, die niet zijn
32
opgenomen in de ADW’s en derhalve in een cumulatietoets beoordeeld hadden moeten worden .
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De omvang van de correctie voor economisch groei is afhankelijk van het jaar waarvoor de ADW’s worden berekend.
Hier is uitgegaan van de correctiefactor voor 2015, te weten 3,4 (2*1,7) mol/ha/jr voor Drouwenerzand en 2,8 (2*1,4)
mol/ha/jr voor Lieftinghsbroek.
28
Voor een betere inschatting zijn de meitellingen opgevraagd van die bedrijven waarvoor een vergunning is verleend
voor een stikstofdepositie van 1,0 mol/ha/jr of meer op dit gebied (zie bijlage 5). Ten tijde van de afronding van dit
onderzoek waren deze gegevens nog niet beschikbaar
29
Economische groei kan zich vertalen zowel in vermindering van leegstand (betere benutting van stalcapaciteit) als ook
in feitelijke uitbreidingen waarvoor een nieuwe Nbw-vergunning wordt aangevraagd.
30
Gebaseerd op enkele beoordelingen van de provincie Groningen n.a.v. verzoek om beoordeling Nbw-vergunningplicht
met als uitkomst dat er geen Nbw-vergunning nodig is.
31
Op basis van verwacht ongebruikt deel van omgevings-/milieuvergunning of melding op basis van ‘bestaand gebruik’
binnen 3 km vanaf Lieftinghsbroek
32
Voor Lieftinghsbroek kan de totale niet beschouwde depositie van minimaal 60 mol/ha/jr mogelijk nog groter zijn
vanwege het feit dat voor de inschatting van de ‘onbenutte ruimte’ alleen veehouderijen in een straal van 3 km rondom
het gebied zijn beschouwd.
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1.500
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1.400
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1.200
Drouwenerzand

Lieftinghsbroek

Figuur 8, Visualisatie omvang vergunde depositie in relatie tot ADW 2015

4.2 Eindconclusie
Is ten aanzien van de Natura 2000-gebieden Drouwenerzand en Lieftinghsbroek terecht uitgegaan van de
vooronderstelling dat er geen andere stikstofbronnen zijn die beoordeeld hadden moeten worden in de
cumulatieve toetsing?
Op grond van de uitgevoerde analyse kan worden geconcludeerd dat er ruim 200 mol/ha/jr stikstofdepositie
voor Drouwenerzand en meer dan 60 mol/ha/jr voor Lieftingsbroek is vergund/toegestaan, wat niet is
opgenomen in de achtergronddepositiewaarden. Een groot deel van deze depositie is afkomstig van
gedeeltelijk gerealiseerde (vergunde) projecten ten gevolge van leegstand of onbenutte ruimte in
vergunningen of meldingen.
Nu deze toename en mogelijke toename van depositie niet is verdisconteerd in de
achtergronddepositiewaarden, had deze in de cumulatietoets betrokken moeten worden. In de door RWE
ingediende passende beoordelingen voor de genoemde gebieden is dit niet gebeurd. De rapporten zijn op
dit punt dan ook onvolledig.
Voor Drouwenerzand zijn in de periode 1 april 2012 – 2 oktober 2014 43 Nbw-vergunningen verleend die in
een cumulatietoets betrokken hadden moeten worden.
Voor Lieftinghsbroek gaat het om verschillende bedrijven met een significante toename van depositie
waarvoor de Provincie Groningen het niet nodig achtte een Nbw vergunning af te geven, maar die sinds 1
april 2012 wel zijn vergund/toegestaan. Daarnaast zijn er sinds 1-1-2012 in Duitsland verschillende
vergunningen afgegeven voor nieuwvestiging of uitbreiding van veehouderijen die naar verwachting een
relevante depositie hebben op Lieftinghsbroek en derhalve ook betrokken hadden moeten worden in de
cumulatietoets.
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Bijlage 1: Factsheet emissiegegevens ADW’s 2013
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Kaarten/Milieu_Leefomgeving/GDN_depos
itiekaartbestanden
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Bijlage 2: Factsheet emissiegegevens ADW’s 2014-2030
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Kaarten/Milieu_Leefomgeving/GDN_depos
itiekaartbestanden
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Bijlage 3: Inventarisatie verleende Nbw-vergunningen provincie Drenthe
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Drouwenerzand
Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
W. v.d. Ven, Nieuwe Dijk

24-9-2014?

2 in Gasselternijveen

opm

2,2

1,0

0

Vergund door toepassing saldering met 1
ander bedrijf

7.458 vleesvarkens

12

0,4

0

Het bedrijf van W.
Beulink wil uitsluitend
vleesvarkens gaan
houden in een gewijzigd stalsysteem

12

0,1

0

Vergund door toepassing

het in werking heb-

200 Melk- en kalfkoeien

ben en uitbreiden

140 Jongvee

van een melkrundveehouderij
W. Beulink, Numero

23-9-2014

Dertien 6c in Veendam

voor het in werking
hebben en wijzigen
van een varkenshouderij

Maatschap J.G., A. Nij-

voor het in werking

140 melk- en kalfkoeien

boer, Hunzeweg 44,

hebben van een

42 jongvee

9657 PD Nieuw-

melkrundveehoude-

Annerveen

rij

G. Warringa Heetlagendijk

16-7-2014

25-9-2013

saldering met 2-tal andere bedrijven

verplaatsen van een

100 melkvee

melkrundveehoude-

68 jongvee

8

0,2

0,1

vergund obv Beleidsregel
Groenmanifest, drem-

rij

pelwaarde 0,5% KDW
Toename N emissie
onbekend, aanname 0,1
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Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
V.O.F. Van de Scheur

26-9-2013

3,7

1,1

0

opm

voor het in werking

wijzigingen van de vee-

Strengenweg 3 in Bor-

hebben en wijzigen

stapel van 451 vleeskal-

vergund obv Beleidsregel
Groenmanifest, drem-

ger.

van een vleeskalve-

veren naar 620 vleeskal-

pelwaarde 0,5% KDW

renhouderij,

veren.
Het houden van 20 paar-

geen exacte gegevens

den blijft onveranderd en

over toename, veronder-

de 60 stuks overig rund-

stelling geen toename

vee en 145 stuks jongvee

obv aantal beesten

worden afgestoten in de
nieuwe situatie.
J.A.M. Mentink, Bosje 2

26-9-2013

in Gieterveen.

voor het in werking

De uitbreiding bestaat uit

hebben en uitbrei-

het verlengen van de

7

1,0

0,4

vergund obv Beleidsregel
Groenmanifest, drem-

den van een melk-

bestaande

pelwaarde 0,5% KDW

rundveehouderij

ligboxenstal, waardoor de

NB 17 km van N2000

veestapel uit kan breiden

Lieftinghsbroek

van 259 melkkoeien en
66 stuks jongvee naar

Veronderstelde toename

466 stuks melkkoeien, 80

N emissie: 70%

stuks jongvee en 4 paarden.
Maatschap Vos L. en P.

voor het in werking

490 melk- en kalfkoeien,

en Vos-Venema T.H.,

25-9-2013

hebben van een

302 vrouwelijk jongvee,

11

0,5

0

obv Beleidsregel Groen-

Zuiderdiep 328 in Twee-

melkrundveehoude-

20 fokstieren, 66 vlees-

manifest, drempelwaarde

de Exloërmond

rij

stieren en 22 vleeskalve-

0,5% KDW

ren.
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Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
B. Boxen, Bosweg 1a in

22-8-2013

Eeserveen

8

0,8

0,4

opm

voor het in werking

De uitbreiding bestaat uit

hebben en uitbrei-

het houden van 240

incl. bestaand, vergund
obv Beleidsregel Groen-

den van een melk-

stuks melkvee en

manifest, drempelwaarde

rundveehouderij

170 stuks jongvee, te-

0,5% KDW

genover de huidige situatie van 125 stuks melk-

Veronderstelde toename

vee en 100 stuks jongvee
G. Driessen, Lipskerweg

8-8-2013

1, 9684 TL Finsterwolde

voor het in werking

N emissie: 80%

9585 vleesvarkens.

33

0,2

0

bestaand gebruik

16

0,1

0,1

vergund obv Beleidsregel

hebben van een
varkenshouderij

Maatschap Boode Ach-

oprichten van een

200 melkkoeien en 97

terdiep 26, Nieuw-

veehouderij

stuks jongvee

Groenmanifest, drem-

Weerdinge
Maatschap Brands-

pelwaarde 0,5% KDW
9-7-2013

Weggemans Dongelsdijk

vergroten van de

van 60 melkkoeien naar

veestapel

200 melkkoeien en 19

obv Beleidsregel Groen-

stuks jongvee in plaats

manifest, drempelwaarde

van 40 stuks jongvee.

0,5% KDW

2, 9451 RG Rolde
Maatschap J.A. en J.W.

vergunning voor

198 Melk- en kalfkoeien

Dekker en J. Dekker-

3-7-2013

bestaande veehou-

136 Vrouwelijk jongvee <

Emmens, Torenweg 2,

derij

2 jaar

nieuwvestiging van

8.960 vleesvarkens

9

0,2

0,1

9

0,1

0

35

0,2

0,2

9463 TR Eext.
G. Driessen, Carel Co-

3-7-2013

enraadpolder 1, 9684 TS

een vleesvarkens-

Finsterwolde.

houderij

37

incl. bestaand, vergund
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Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
G. Driessen Reiderwol-

3-7-2013

33

0,4

0,1

opm

het in werking heb-

vergroten tot 16.248

derpolder 1, 9684 TK

ben en uitbreiden

varkens.

gemeente Oldambt heeft

Finsterwolde.

van een varkens-

geweigerd.

houderij,

Omvang bestaand niet

omgevingsvergunning

bekend (veronderst.
50%)
Maatschap Oving, Bor-

het in werking heb-

vergroten van het aantal

gerzijtak 8, 7874 TB

ben en uitbreiden

scharrelkippen

Toename obv toename

Odoornerveen.

van een pluimvee-

van 46.250 naar 60.000

aantal dieren

houderij

stuks

G. Holtmanns Exloër-

2-7-2013

het in werking heb-

uitbreiding zeugentak,

veen 14,

ben en wijzigen van

aandeel vleesvarkens

9574 PA Exloërveen.

een varkenshoude-

neemt noemenswaardig

rij,

af

voor het in werking

215.000

Haan, Vledders 44, 7831

hebben en uitbrei-

vleeskuikens.

VA Nieuw-Weerdinge.

den van een pluim-

VOF Kuikenmesterij

26-6-2013

25-6-2013

11

7

1,3

0,3

0,4

-0,5

incl. bestaand

afname t.o.v. bestaand
(0,9 mol/ha/jr)

15

0,4

0,2

incl. bestaand, omvang
bestaand niet bekend
Toename N emissie:

veehouderij

50% (verondersteld)

het in werking heb-

uitbreiding naar 628

boerveenschemond 17,

ben en uitbreiden

stuks melkvee

9515 PN Gasselternij-

van een melkrund-

en 224 stuks jongvee

Het betreft hier plaatsen van een extra
ligboxenstal

veenschemond.

veehouderij

mogelijk is.

incl. bestaand, omvang

J.H. Dekker, Gasselter-

11-6-2013

7

1,7

0,85

bestaand niet bekend
Toename N emissie:
50% (verondersteld)

38

Cumulatietoets Passende Beoordeling RWE Drouwenerzand & Lieftinghsbroek

Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
Maatschap Kruit, Gas-

het in werking heb-

De wijziging bestaat uit

selterboerveensche-

22-5-2013

ben en wijzigen van

het bouwen van

mond 4, 9515 PN Gas-

een pluimveehou-

nieuwe stallen, nadat de

serlternijveenschemond.

derij

vorige door brand ver-

7

6,4

-0,2

opm

Vermindering t.o.v. bestaand (6,6 mol/ha/jr)

woest waren. Bij één stal
wordt een emissiearmer
staltype toegepast.
Maatschap G. en J.

11-4-2013

het uitbreiden en

De uitbreiding en wijzi-

Bartelds 1e Exloërmond

wijzigen van een

ging bestaan uit het

obv Efactor vleeskuik

82, 9573 PD 1e Exlo-

pluimveehouderij

omschakelen van 26.000

0,035 en scharrel 0,01

ermond.

10

0,6

0,6

Inclusief bestaand.

scharrelkippen naar
150.000 vleeskuikens.

Jansen PVA BV, Weer-

het in werking heb-

De uitbreiding en wijzi-

dingermarke 24 in

12-4-2013

ben en uitbreiden

ging bestaan uit het bou-

17

0,3

0,15

Geen gegevens be-

Nieuw-Weerdinge

van een pluim- en

wen

staand. Toename N

melkveehouderij

van twee nieuwe stallen

emissie: 50% (veronder-

en het wijzigen van de

steld)

huidige stal, zodat in
totaal 1 12.000 vleeskuikens en
200 zoogkoeien gehouden kunnen worden

39

Inclusief bestaand.
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Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
W. Beulink, Numero

voor het in werking

Kraamzeugen 105

Dertien 6c, 9644 TV,

10-4-2013

hebben van een

Guste en dragende zeu-

Veendam

varkenshouderij

gen 284

opm

10

0,4

0

bestaand

6

2,2

0

incl. bestaand, veronder-

Gespeende biggen

1.284
Vleesvarkens 2.880
Maatschap L.P. en J.R.

het uitbreiden en

Vergroting van het aantal

Beijering en L. Beijering-

28-3-2013

wijzigen van een

vleeskuikens van 90.000

steld dat door toepassing

Hollander Koestukken-

pluimveehouderij

naar 168.000 dieren en

emissiearm stalsysteem

weg 4, 9443 TP Schoon-

het toepassen van een

er geen toename plaats-

loo

emissiearm stalsysteem

vindt van N emissie

in
alle stallen.
R.E.A. Feddema, Stren-

25-2-2013

het in werking heb-

Leghennen 30.000

genweg 7, 9531 TE

ben en wijzigen van

Vleeseenden 16.200

Borger

een pluimveehou-

4

3,5

-0,2

bestaand 3,7 mol/ha/jr

8

0,1

-0,1

bestaand 0,2

derij
J.W. Haikens, Hoge-

het in werking heb-

Volwassen paarden 65

veldweg 3, 9447 TW

21-2-2013

ben van een ge-

Paarden in opfok <3 jaar

Papenvoort

combineerd bedrijf

35

met (opfok)paarden

Vrouwelijk jongvee < 2

en vrouwelijk jong-

jaar 15

vee
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Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
Maatschap Steenblik,

het in werking heb-

Melk- en kalfkoeien 50

Amerweg 65, 9444 TG

13-2-2013

ben van een melk-

Melk- en kalfkoeien 80

Grolloo

rundveehouderij

Vrouwelijk jongvee < 2

opm

9

0,2

0

bestaand

9

2,1

-0,3

Voor de aanvangsfase

jaar 77
Jansen PVA BV, Twee-

het in werking heb-

Het betreft feitelijk een

derdeweg Zuid, sectie R,

ben van een pluim-

verplaatsing vanuit een

nummers 1666 en 1667,

veehouderij

viertal locaties (Zuider-

Nieuw-Buinen.

18-12-2012

Bestaand 2,4 mol/ha/jr

diep 14a en 102, Eerste

Volgens de planning

Exloërmond 86 en

zullen de stallen op de

Noorderdiep 101, alle-

locatie Tweederdeweg-

maal in Nieuw-Buinen).

Zuid in het derde kwar-

De verplaatsing zal gefa-

taal van 2014 in gebruik

seerd plaatsvinden en in

worden genomen. Tegen

het

die tijd zullen ook de

3" kwartaal van 2019 zijn

stallen op de bestaande

gerealiseerd. Uiteindelijk

locaties zijn aangepast

zullen op het nieuwe

aan de eisen van het

bedrijf 300.000 vleeskui-

Besluit huisvesting.

kens
worden gehuisvest. De
bedrijven op de vier genoemde adressen zullen
dan zijn opgeheven.
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Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
J. Snuverink aan Kanaal

4-12-2012

het uitbreiden van

De uitbreiding bestaat uit

B, Noordzijde 11, 7881

een melkveehoude-

het verlengen van de

NS Emmer-

rij

ligboxenstal en een uit-

Geen gegevens be-

breiding van de veesta-

staand. Toename N

pel. Er zullen 140 stuks

emissie: 50% (veronder-

melkvee en 100 stuks

steld)

Compascuum

21

0,1

0,05

opm

incl. bestaand

jongvee
gehouden worden.
Maatschap Lohuis lJs-

het in werking heb-

De uitbreiding bestaat uit

spoonrueg 16,7814 XA

27-11-2012

ben en uitbreiden

het vergroten van de

18

0,2

0,1

incl. bestaand
Geen gegevens be-

Emmen

van een melkrund-

bestaande ligboxenstal

staand. Toename N

veehoud

waarna er in totaal 270

emissie: 50% (veronder-

melkkoeien en 138 stuks

steld)

vrouwelijk jongvee worden gehouden
Maatschap SlootsDekker Spijkerboorsdijk
14, 9468 TB Annen

20-11-2014

het uitbreiden van

De uitbreiding bestaat uit

een melkveebedrijf

de bouw van een nieuwe

11

0,2

0,1

incl. bestaand. Toename
N emissie 72%

traditionele
stal en het vergroten van
de veestapel naar 200
melkkoeien en 140 stuks
vrouwelijk jongvee.
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Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
N.J. Spinhoven aan

het uitbreiden van

De uitbreiding bestaat uit

Noordzijde 23a, 7874 TJ

8-11-2012

een melkrundvee-

het bouwen van een

Odoornerveen.

houderij

nieuwe jongveestal,

opm

12

0,1

0

ong. gelijk aan bestaand.

6

0,3

0,1

incl. bestaand

zodat het bedrijf 80 melkkoeien en 70 stuks jongvee kan houden
Maatschap Tienkamp

het uitbreiden van

Melk- en kalfkoeien 137

aan Stationsstraat 38,

30-10-2012

een agrarisch be-

Vrouwelijk jongvee < 2

9463 TJ Eext

drijf met melkrund-

jaar 63

Toename N emissie 36%

vee en bijbehorend
jongvee
A.J. Kelder Valtherblok-

4-9-2012

het uitbreiden van

171 melkkoeien

ken Zuid 10, 7876 TR

een melkveehoude-

114 jongvee

Valthermond

rij,

13

0,2

0,1

incl. bestaand
Geen gegevens bestaand. Toename N
emissie: 50% (verondersteld)

Maatschap F. en W. van

24-8-2012

het verplaatsen en

150 melkkoeien

der Meer, Zuidelijke

uitbreiden van een

108 jongvee

Tweederdeweg 21, 9521

melkveehouderij

7

0,2

0,1

incl. bestaand
Geen gegevens bestaand. Toename N

LA Nieuw-Buinen

emissie: 50% (verondersteld)

Maatschap Roseboom,

het uitbreiden van

aantal dieren neemt toe

Vorrelsweg 1, 9531 TM

30-7-2012

een melkveehoude-

van 92 melkkoeien en 67

3,5

1,8

0,9

stelde toename N emis-

Borger

rij

stuks jongvee naar 197

sie: 90% obv hoev. vee.

melkkoeien
en 107 stuks jongvee
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Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
Fa. Exterkate-Wolthuis,

het uitbreiden van

307 melkkoeien

Achterweg 30, 7874 TM

een melkveehoude-

215 jongvee

Odoornerveen

rij (bouwen van een

Toename N emissie:

ligboxenstal)

50% (verondersteld)

R.E.A. Feddema, Bor-

24-7-2012

het wijzigen van

van 39.900 naar 78.000

gerveldweg 40, 9534 TE

24-7-2012

een pluimveehou-

leghennen

Westdorp

derij

12

0,7

0,35

opm

incl. bestaand. Geen
gegevens bestaand.

6

0

Geen toename van
emissie t.g.v. toepassing
emissie-arm stalsyteem
Vergunde depositie onbekend

Maatschap R. Ebbinge

29-6-2012

het uitbreiden van

114 melkvee

en W.A. Ebbinge-

een melkveehoude-

90 jongvee

Oostebring Amerweg 48,

rij,

9

0,2

0,1

incl. bestaand
Geen gegevens bestaand. Toename N

9444 TG Grolloo

emissie: 50% (verondersteld)

Maatschap J.H. Lensink

18-6-2012

de vestiging van

156 melkvee

en J.H. Lensink-Jansen,

een melkveehoude-

116 jongvee

Boetseweg 61, 7895 AV

rij

19

0,1

0,1

4

0,7

0,5

Roswinkel
VOF Jansen-Van Zand-

het uitbreiden van

250 melkkoeien

wijk, Stengenweg 5,

een melkveehoude-

35 jongvee

9521 TE Borger

rij

Maatschap Huizing-

31-5-2012

3-4-2012

het uitbreiden van

Tonkens Brammers-

een akkerbouwbe-

hoopstraat 41, 7859 TG,

drijf met de opfok

Eeserveen

van biologische

30.000 opfokhennen

incl. bestaand. Toename
N emissie 188%

10

0,3

0,3

hennen
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Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
VOF Jansen-Van Zand-

3-4-2012

wijk aan de Strengenweg
5, 9521 TE, Borger
H.J. Hesselink en D.J.E.

het uitbreiden van

235 melkkoeien

een melkveehoude-

30 jongvee

3,3

0,7

Toename N emissie t.o.v.

2-4-2012

bestaan 170%
200 melkkoeien

ter Boo aan de Roswin-

een melkveehoude-

140 stuks jongvee

kelermarke 0, 7895 TL,

rijbedrijf

17

0,1

Roswinkel
Totaal 1 april 2012 - 2
okt 2014

0,1

31,8

de nieuwbouw van

199 melkvee

aan de Middenweg 1 en

een melkveehoude-

139 jongvee

3, 7858 TC in Eeserveen

rij

Maatschap Hekwolter of

incl. bestaand

rij
het oprichten van

Maatschap Brunnekreeft

0,4

13-2-2012

13-2-2012

opm

het uitbreiden van

157 melkkoeien

Hekhuis aan de Nieuwe

een melkveehoude-

81 jongvee

Schuttingskanaal OZ 10,

rij

5,5

10

0,5

0,5

18

0,1

0,05

incl. bestaand
Geen gegevens bestaand. Toename N

7895 TJ, in Roswinkel.

emissie: 50% (verondersteld)

G. Holtmanns aan de

17-1-2012

de bouw van een

Noorderdiep 121, 9571

nieuwe zeugenstal

AV in Tweede Exlo-

ten behoeve van de

ermond

uitbreiding van een

zie besluit

9

0,3

-0,2

afname tov bestaand
(0,5)

zeugenhouderij
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Inrichting

datum be-

aanvraag voor

sluit

hoeveelheid en type

afstand tot

Vergunde

Toe-

Gereali-

vee

Drouwener-

depositie

/afname

seerd op 2-

zand (km)

Drouwe-

t.o.v. be-

10-2014?

nerzand

staand

niet/deels/v

(mol/ha/jr)

olledig

verg./publ.
datum
W. Trip en M.H. Trip-

12-12-2011

het uitbreiden en

Gelms aan de Eerste

aanpassen van de

Exloërmond 35, 9573 PB

bestaande pluim-

in Eerste Exloërmond

veehouderij

Maatschap Schudde

6-10-2011

Noorderdiep 492 in Valthermond.
de heer Martens aan de

6-10-2011

Nieuwediep 28 te Nieuwediep.

Maatschap Olink-Smelt,
in Valthermond,

2-9-2009

104.500 vleeskuikens

9

0,4

-0,2

opm

afname tov bestaand
(0,6)

voor het uitbreiden

van 60.000 vleeskuikens

van een bestaande

naar 106.666 vleeskui-

pluimveehouderij

kens

het wijzigen van
uw bedrijf zodat
wordt voldaan
aan het Besluit
huisvesting

???

nieuwvestiging

200 melkkoeien en 140

melkveehouderij

stuks jongvee

13

0,4

0

geen toename tov bestaand

8

???

0,1

alleen toename vermeld
in besluit

0,2

Tevens ook verg voor
Liefstingsbroek (0,4
mol/ha/jr)
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Bijlage 4: Depositietoename t.g.v. economische groei
Nagegaan is in welke mate een evt. toename van depositie ten gevolge van economische groei is verwerkt
in de ADW’s voor 2015-2030. Uit de onderstaande figuur is af te leiden dat er door economische groei een
jaarlijkse toename van depositie plaatsvindt voor de:
 Provincie Drenthe: 3,8 mol/ha/jr (65/17)
 Provincie Groningen: 3,2 mol/ha/jr (55/17)

Bron: “Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland, Rapportage 2014” (RIVM, Rapport 680363002/2014,
11 juni 2014)

Uit de navolgende figuur is af te leiden in welke mate veehouderijen en bedrijven bijdragen aan de totale
depositie:
 Landbouw Drenthe: 45%
 Bedrijven Drenthe: 2%
 Landbouw Groningen: 45%
 Bedrijven Groningen: 2%

Bron: “Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland, Rapportage 2014” (RIVM, Rapport 680363002/2014,
11 juni 2014)
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In de onderstaande tabel de depositietoename weergegeven op de betreffende natura 2000-gebieden t.g.v.
economische groei in de periode van 2013-2015

Natura 2000-gebied

Jaarlijkse toename stikstofdepositie t.g.v. economische groei
(mol/ha/jr)
Bedrijven (ex veehouderijen)
Veehouderijen

Drouwenerzand

3,8*2%=0,1

3,8*45%=1,7

Lieftinghsbroek

3,2*2%=0,1

3,2*45%=1,4
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Bijlage 5: Wob verzoek meitellingen veehouderijen rondom
Drouwenerzand met N-depositie meer dan 1,0 mol/ha/jr
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Bijlage 6: Beantwoording statenvragen GS Groningen omtrent Nbw
vergunningverlening veehouderijen
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Bijlage 7: Onderzoek Uitbreidingsruimte Veehouderijen (separaat)

Onderzoek Arcadis in opdracht van Stichting Natuur & Milieu, d.d. 30 september 2013
Wordt separaat toegevoegd.
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