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An inconvenient truth
Tien werven voor een juridisch houdbare  

Vlaamse Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Hendrik Schoukens

Het gros van de Europees beschermde natuur in Vlaanderen kreunt onder de druk van te veel stikstofdepositie 

(Box 1).  De te hoge stikstofdepositie wordt in grote mate veroorzaakt door de ammoniakuitstoot van de 

landbouw en in iets mindere mate door bijdragen van het verkeer, de huishoudens en de industrie. Sinds een 

uitspraak van de Nederlandse Raad van State over de zogenaamde Programmatische Aanpak Stikstof (‘PAS’) 

woedt er in Nederland een heuse ‘stikstofcrisis’, waardoor honderden bouwprojecten werden stilgelegd (Box 2). 

In tegenstelling tot Nederland ligt in onze regio géén geborgde en effectieve stikstofreductie-aanpak voor. Dat 

brengt heel wat juridische en maatschappelijke risico’s met zich mee: door recente arresten lijkt het vergunnen 

van bijkomende deposities juridisch niet langer mogelijk (Box 3). In navolging van eerdere ‘PAS’ artikelen in dit 

tijdschrift (Schoukens 2016, De Pue 2020) benadert de auteur in deze bijdrage de stikstofcrisis vanuit een 

juridisch oogpunt en geeft hij aan welke bouwstenen een toekomstig Vlaams stikstofbeleid sowieso moet 

bevatten als het een duurzame oplossing wil bieden voor economie én natuur.

Van het aandeel stikstofdepositie waar we in Vlaanderen zelf voor verantwoordelijk zijn, komt twee derde van de landbouw. (© Vilda/Yves Adams)
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Er liggen al maar meer studies die de schadelijke ecologi-
sche effecten van een te hoge stikstofdepositie blootleggen 
(WallisDeVries & Bobbink 2017). Niet elke soort of habitat 
kan evenveel stikstof verdragen. De drempel, de ‘Kritische 
Depositiewaarde (KDW)’, is de grens waarboven het risico bestaat 
dat de kwaliteit van de habitat significant wordt aangetast door 
de verzurende of vermestende invloed van atmosferische stik-
stofdepositie. Deze ligt gemiddeld tussen 6 en 32 kilogram per 
hectare. Kwetsbare vegetaties zoals venen vertonen al nega-
tieve effecten vanaf slechts 8 kilogram. De gemiddelde jaarlijkse 
depositie in Vlaanderen is 23,4 kilogram stikstof per hectare. In 
bepaalde ‘hotspots’, zoals West-Vlaanderen en de Kempen, is 
er een lokale depositie van maar liefst 40 kilogram per hectare 
(Lefebvre & Gruyters 2020). Volgens de cijfers van de VMM (2020) 
is in meer dan 81 procent van de Vlaamse natuur de stikstoflast 
te hoog in het licht van de ecologische draagkracht.

Toenemende maatschappelijke druk  
in een ammoniak hotspot

2021 heeft alles in zich om het Vlaamse stikstofjaar te worden. De 
maatschappelijke druk groeit en ook de politiek schiet eindelijk 
wakker (Renson 2020a). Begin 2021 werd een Vlaams stikstofpa-
nel opgericht, terwijl de proeve van een Vlaamse programmati-
sche aanpak stikstof tegen de zomer in openbaar onderzoek zou 
moeten komen te liggen. Intussen blijken Nederlandse veehou-
ders steeds vaker de grens naar Vlaanderen over te steken, op 
de vlucht voor de als maar strenger wordende Nederlandse 
stikstofregels. Krantenkoppen als ‘De mest en overlast voor 
Vlaanderen, de winst voor Nederland’ (Renson 2020b) liegen er 
niet om. Van een ‘level playing field’ of een gelijk speelveld, lijkt 
helemaal geen sprake te zijn. En dat terwijl zowel Nederland als 
Vlaanderen zich dienen te houden aan dezelfde EU-milieuregels 
uit de Habitatrichtlijn van 1992 (Richtlijn 92/43/EEG).

Wanneer we spreken over stikstofdepositie wordt, al zeker op 
bedrijfsniveau, vaak gewerkt met modellen. Maar de theorie en 

de praktijk willen nogal eens verschillen. De inschatting blijkt in 
vele gevallen immers te optimistisch. In 2019 bleek uit de contro-
les van de Milieu-inspectie van het departement Omgeving dat 
bij 56 varkens- en kippenboeren de helft (!) van de luchtwassers 
niet fatsoenlijk werkten. Maar liefst 20% van de installaties was 
niet actief (Renson 2020c). Het is trouwens een vaststelling die 
ook in Nederland recent is bevestigd: de werkelijke emissies van 
(onder meer) ammoniak uit varkensstallen zijn onvoldoende 
bekend (Taskforce versnelling Innovatieproces Stalsystemen 
2021). In het Natuurrapport 2020 (Schneiders et al. 2020) conclu-
deert het INBO dat het behalen van kritische depositiewaarden 
niet mogelijk is zonder diepgaande transities in een aantal cruci-
ale sectoren. Zelfs met een strenger beleid, waarbij alleen klei-
nere veehouderijen overblijven, wordt de KDW nog in 50% van 
de waardevolle habitats overschreden (De Pue 2020).

De Europese Habitatrichtlijn als scherprechter

De Europese Unie heeft de voorbije decennia niet stilgezeten 
om de stikstofuitstoot tot aanvaardbare niveaus terug te drin-
gen. De voorbije tien jaar is vooral de Habitatrichtlijn uit 1992 
op het voorplan getreden als belangrijk kader voor het stikstof-
beleid (Schoukens 2016, Europese Commissie 2018). Centraal 
staat het begrip ‘gunstige staat van instandhouding’, gericht op 
het duurzame ecologische herstel van habitats en soorten. Het 
spreekt voor zich dat de KDWs hierbij een belangrijke rol spelen 
(Schoukens 2019a). 

Artikel 6 van de Habitatrichtlijn vormt de cruciale juridische 
maatstaf voor een nationale of regionale aanpak inzake stikstof 
en Europees beschermde natuur (Natura 2000-gebieden). 

• Artikel 6 lid 1 van de Habitatrichtlijn bepaalt dat de lidstaten 
de nodige ‘instandhoudingsmaatregelen’ moeten nemen 
voor de Natura 2000-gebieden. Deze maatregelen moeten 
ervoor zorgen dat positieve stappen worden genomen om te 
garanderen dat de staat van instandhouding van het gebied 
wordt behouden of, in voorkomend geval, wordt hersteld. 
Dit omvat evenzeer een herstelverplichting (Hof van Justitie 
2017). Er is op zich geen expliciete deadline gekoppeld aan 
het bereiken van de gunstige staat van instandhouding op 
gebiedsniveau (Schoukens 2016). Maar binnen de zes jaar na 

Box 1: Stagnatie

De ammoniakuitstoot (NH
3
) is binnen Vlaanderen voor 

95% afkomstig van de veeteelt (VMM 2020). Maar ook het 
verkeer, voornamelijk door dieselmotoren, en de industrie 
zijn mede verantwoordelijk voor de te hoge stikstofdeposi-
ties in onze streken door de uitstoot van geoxideerd stikstof 
(NOx, de som van stikstofmonoxide NO en -dioxide NO

2
) 

via verbrandingsprocessen. NOx afkomstig van industriële 
bronnen wordt vaak over een ruimer gebied verspreid door 
uitstoot via hogere schouwen. Met verkeer is dat minder het 
geval. De globale NOx-uitstoot is sinds 2000 gehalveerd en 
daalt elk jaar nog fors. Dit was ook eerder het geval voor de 
NH3-emissies van de landbouwsector. De laatste twaalf jaar 
is er eerder sprake van een stabilisatie (Vlaamse Regering 
2019). Ten opzichte van 2015 lijkt er overigens niet langer 
sprake van een daling van de stikstofdepositie, maar van een 
stijging van 8% (Schneiders et al. 2020). 

Zonder integraal en effectief stikstofbeleid, komen ook de bijkomende NO
x
 

deposities van de Vlaamse industrie in het stikstofvizier. (© Vilda/Rollin Verlinde)
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de definitieve aanwijzing van een Natura 2000-gebied moe-
ten de nodige instandhoudingsmaatregelen sowieso zijn uit-
gerold (Hof van Justitie 2020).

• Artikel 6 lid 2 van de Habitatrichtlijn verplicht de lidstaten 
‘preventieve maatregelen’ te nemen om verslechteringen en 
verstoringen te voorkomen die, gelet op de doelstellingen van 
deze richtlijn, significante gevolgen zouden kunnen hebben. 
In de rechtsspraak wordt deze bepaling benaderd als een 
resultaatsverbintenis (Hof van Justitie 2002). Dit lid van de 
Habitatrichtlijn speelt zowel voor bestaande als nieuwe ac-
tiviteiten (Hof van Justitie 2010). 

• Artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn bepaalt de ‘habitattoets’, 
die in de eerste plaats moet nagaan of een nieuw plan of project 
een betekenisvolle aantasting van een Natura 2000-gebied kan 
impliceren. Zoals hoger is gebleken, kunnen ook stikstofdeposi-
ties schadelijke effecten voor een beschermd gebied met zich 
meebrengen. Gelet op de conclusies van de passende beoorde-
ling, ook gekend als de Europese natuurtoets, kan de nationale 
overheid slechts toestemming verlenen voor het plan of het 
project nadat zij de zekerheid heeft verkregen dat de natuurlijke 
kenmerken van het betrokken gebied niet worden aangetast 
(Hof van Justitie 2004). Indien een plan, ondanks een negatieve 
beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij gebrek aan al-
ternatieve (A) oplossingen, om dwingende (D) redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco-
nomische aard, toch moet worden uitgevoerd, neemt de lidstaat 
alle nodige compenserende (C) maatregelen om te waarborgen 

dat de hele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. Dit 
laatste betreft de zogenaamde ‘ADC-test’, een uitzonderlijke 
procedure, in beginsel niet toegankelijk voor louter private pro-
jecten en bedrijven (Hof van Justitie 2012).

Vlaamse PAS blijvend in de stijgers

Hoewel er reeds enige hints in de rechtspraak aanwezig waren, is 
in Vlaanderen het specifiek stikstofbeleid in relatie tot Europees 
beschermde natuur pas in 2014 goed uit de startblokken gescho-
ten. Men wou gefaseerd werken, met een overgangsfase, een 
voorlopig PAS en een definitief PAS. Dat jaar werd een en ander 
doorvertaald in een heuse regeringsbeslissing, die in 2016 nog 
eens werd herzien (Vlaamse Regering 2014, 2016). In de wijzi-
gingen aan het Natuurdecreet uit 2014 werden enkele bepalin-
gen toegevoegd die de verdere uitwerking van de Vlaamse PAS 
mogelijk dienden te maken tegen uiterlijk eind 2019. Maar tot op 
vandaag ligt geen operationeel programma voor en behelpt men 
zich in grote mate met overgangsmaatregelen. 

Wel liggen de fundamenten van de drie pijlers klaar (Vlaamse 
Regering 2016): 

• De eerste pijler bestaat uit reeds goedgekeurde generieke re-
ducties voor de sectoren transport, industrie, energie, handel 
en diensten. In 2016 is afgeklopt dat deze sectoren niet meer 
stikstof mogen uitstoten dan in het business as usual-scena-
rio voor 2030 (BAU-2030). Specifiek voor NOx is er zelfs sprake 
van een daling. En ook de sector landbouw kreeg in 2016 een 
bijkomende reductie van ammoniak (NH3) opgelegd. 

• De tweede pijler omvat een ruimtelijk gedifferentieerde 
emissiereductie voor activiteiten die een hoge impact heb-
ben omdat ze dicht bij een Natura 2000-gebied liggen. 

• Tot slot wordt met de derde pijler ook aan de uitwerking van 
een specifiek herstelbeleid gedacht, dat de negatieve effec-
ten van stikstofdepositie op de habitat zou moeten mitigeren 
door herstelmaatregelen. 

Om te oordelen of een aangevraagde vergunning al dan niet kan 
worden verleend, werd sinds 2014 gebruikgemaakt van speci-
fieke significantiekaders voor de beoordeling van deposities 
van NH3 en NOx (ANB 2014, 2017). Vooral het significantiekader 
voor NH3, gericht op de beoordeling van stikstofdeposities door 
veehouderijen, werd de voorbije jaren veelvuldig toegepast 
in de praktijk. Hierbij werkt men met drempels in functie van 
bijdrage van de emissies aan de KDWs voor de getroffen habitats 
die zich in de buurt van de veehouderij bevinden. Dus niet de 
absolute uitstoot (kg) is bepalend in de vergunningsbeslissing, 
wel de exploitant zijn of haar aandeel (%) in de kritische (lees: 
aanvaardbare) stikstofbelasting voor het omliggende gebied. 
Deposities die onder de drempel van 3% van de toepasbare 
KDWs van het getroffen habitat binnen een Natura 2000-
gebied bleven, konden probleemloos worden (her)vergund, 
zelfs wanneer de milieudruk zich in het getroffen habitat zich 
reeds boven de KDW bevond. In 2016 werd deze drempel zelfs 
verhoogd tot 5%. Deposities die tussen 5% en 50% bijdragen aan 
de KDWs zijn tot op heden aanvaardbaar voor zover de bedrijven 

Box 2:  Lessen uit het 
Nederlandse PAS-arrest: 
geen programma  
op krediet

Een bijzondere testcase vormde de voorbije jaren de 
Nederlandse programmatische aanpak stikstof (PAS). De 
doelstelling van het Nederlandse PAS, dat in 2015 in werking 
trad, was natuur en economie met elkaar te verzoenen: meer 
reductie van de stikstofuitstoot en bijkomend natuurherstel 
in ruil voor bijkomende depositieruimte. Een van de grootste 
struikelblokken bleek dat het programma anticipeerde op 
de gunstige effecten van toekomstige reducties en natuur-
herstel, die onvoldoende gewaarborgd bleken. Bijvoorbeeld 
omdat de maatregelen louter nog niet waren uitgevoerd 
of hun beoogde positieve effecten onzeker bleken. Dat 
stond haaks op het voorzorgsbeginsel, oordeelde het Hof 
van Justitie (2018). De Nederlandse Raad van State volgde 
deze visie en stelde het nog iets scherper: de Nederlandse 
Regering had zich met het PAS te snel rijk gerekend. Er was 
sprake van natuurbeleid ‘op de pof’ (Nederlandse Raad van 
State 2019). Door die herstelruimte nu te gebruiken om 
bijkomende depositieruimte te creëren deed Nederland aan 
‘dubbelboeking’ (Schoukens 2019a). Op die manier viel de 
wettelijke basis van heel wat vergunningen weg, waardoor 
ook bouwprojecten met een kleinere depositie plots niet 
langer konden worden vergund (Frins 2019).
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binnen hun bestaande (vergunde) emissies blijven. Bijkomende 
emissies evenzeer, mits uit een verder onderzoek blijkt dat er 
geen risico bestaat op significante effecten. Enkel voor veehou-
derijen die meer dan 50% bijdragen van de toepasselijke KDW, 
de zogenaamde ‘rode bedrijven’, kan er onder geen beding nog 
een vergunning worden verleend.

De vooropgestelde deadline van een operationeel PAS tegen eind 
2019 is niet gehaald. Het plan-MER dat in de tweede helft van 
2018 is opgestart, is nog altijd niet geland. Uit de kennisgevings-
nota bleek alvast dat weinig systemische ingrepen op de agenda 
stonden. Een substantieel kleinere veestapel werd immers op 
voorhand weggezet als niet realistisch (Schoukens 2019b). 

Tien werven: niet alles kan, overal? 

Het gebrek aan operationeel PAS blijft niet langer zonder gevol-
gen. Een rist gerechtelijke uitspraken lijkt de juridische onder-
bouw van de overgangsmaatregelen, waaronder de significan-
tiekaders, definitief onderuit te halen, waardoor de laissez faire, 
laissez passer-benadering onder druk komt. Ondertussen gaat 
het Nederlandse stikstofbeleid in stroomversnelling. Na enkele 
tussentijdse oplossingen ligt er nu een Wetsvoorstel stikstofre-
ductie en natuurverbetering (2020) voor in het Nederlandse 
Parlement. Voor Vlaanderen is er nog een lange weg te gaan. De 
Vlaamse Regering zal nog zeker tien harde noten moeten kraken 
om tot een juridisch robuuste PAS te komen. Mijn inspiratie 

voor deze werven haal ik uit de voorliggende rechtspraak, zowel 
Vlaams, Nederlands als Europees, alsook recente beleids- en 
wetgevende initiatieven in de omliggende landen. 

1. Stop het soepele vergunningenbeleid
Tot op heden heeft Vlaanderen de lokroep van het eertijdse 
Nederlandse PAS kunnen weerstaan. In Vlaanderen ligt name-
lijk geen expliciet PAS op krediet voor. Maar de keerzijde van 
de medaille is dat het vergunningenbeleid van de voorbije tien 
jaar bijkomende deposities vergunde zonder dat daar geborgde 
reducties tegenover stonden. Dat Vlaanderen geen operatio-
neel PAS had, was ironisch genoeg zelfs een voordeel. Het kon 
immers ook niet sneuvelen in de rechtbank. De absurditeit 
van dit alles kwam in 2019 voor het eerst aan de oppervlakte 
in een rechtszaak tegen de vergunning verleend voor de bouw 
van een grootschalige kippenstal van 82.000 kippen vlakbij 
de Nederlandse grens. De procedure was nota bene opgestart 
door de Nederlandse provincie Noord-Brabant, die aanvoerde 
dat de depositie zelfs onder het ondertussen gesneuvelde 
Nederlandse PAS-beleid nooit toegestaan had kunnen worden. 
Uiteindelijk werd de vergunning vernietigd door de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen (2019). 

Het lijkt de betere Kafka: Nederland struikelde in de rechtbank met 
zijn te soepele PAS, terwijl in Vlaanderen zonder veel problemen 
bijkomende deposities werden vergund (Schoukens 2019a). Het 
toekomstige PAS zal met deze souplesse komaf moeten maken. 

Box 3:  De finale doodsteek  
voor het Vlaamse PAS-beoordelingskader

In verschillende publicaties heb ik gewaarschuwd dat de 
juridische houdbaarheid van de significantiekaders die sinds 
2014 worden gebruikt in het vergunningenbeleid wankel was 
(zie bv. Schoukens 2018). Het viel namelijk op dat de toege-
laten deposities in Vlaanderen erg ruim uitvielen tegen de 
Nederlandse drempels, die al eerder gesneuveld waren bij de 
Europese én Nederlandse rechters. Duizenden kleine bron-
nen van stikstof werden op die manier immers gelegaliseerd, 
terwijl de optelsom ervan de depositiewaarden alleen maar 
verder deed stijgen of minstens een herstel van door stik-
stof overbelaste natuur bemoeilijkte. Ter illustratie: 95% van 
de veeteeltbedrijven draagt individueel minder dan 3% bij 
aan de KDW van de meest stikstofgevoelige habitats binnen 
een nabijgelegen Natura 2000-gebied. Wel zijn deze bedrij-
ven samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de 
ammoniakdeposities door veehouderijen op actueel habitat 
(Schoukens 2019b). Daarom loerde een ‘dood door duizend 
sneden’-scenario nadrukkelijk om de hoek.

Terecht rees de vraag of het toestaan van deposities die onder 
de 5% van de vigerende KDWs bleven wel gestoeld was op een 
wetenschappelijke basis. Europese rechtspraak wees uit dat het 
zonder meer toestaan van kleinere emissies enkel mogelijk was 
als elke twijfel over de ecologische effecten ervan uitgesloten 
was (Schoukens 2016, 2018, 2019b). Over die horde struikel-
den de Vlaamse overgangsmaatregelen. De rechters trokken 

recent aan de noodrem. Eerst was er de procedure opgestart 
door de Nederlandse Provincie Noord-Brabant (Raad voor 
Vergunningsbetwistingen 2019, zie werf 1 van dit artikel), maar 
waarin de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich voor het 
eerst niet langer blindstaarde op de mechanische toepassing 
van de ammoniakdrempels. Meer recent bleek de Belgische 
Raad van State (2020) ook erg kritisch over diezelfde drempels. 

Met een recent arrest neemt de Raad voor Vergunnings-
betwistingen (2021) elke twijfel weg. In ondubbelzin-
nige beoordelingen concluderen de rechters dat het 
PAS-beoordelingskader, zoals het tot op heden wordt toege-
past, niet verenigbaar is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn. 
Voornaamste reden: er wordt niet duidelijk gemaakt op basis 
van welke objectieve gegevens kan worden besloten dat een 
door een project veroorzaakte depositie van minder dan 5% 
ook bij overbelaste Natura 2000-gebieden zou moeten worden 
beoordeeld als ‘niet-significant’. De rechters oordelen dat er 
geen wetenschappelijke informatie voorligt die deze drempel 
onderbouwt. Men kan deze dan ook niet langer gebruiken 
als argument om dergelijke deposities zonder nader ecolo-
gisch onderzoek (passende beoordeling) verder te vergunnen. 
Met als gevolg dat nu bij elk concreet dossier zal moeten 
worden geargumenteerd waarom een bijkomende emissie 
bij een reeds overbelast habitat alsnog door de beugel kan. 
Vlaanderen lijkt dus op slot te gaan. 
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2. Bindend traject richting het behalen van de KDWs in 2030
Wat in Vlaanderen vooral ontbreekt is een bindend reductietra-
ject inzake stikstofdeposities dat een duidelijke timing voorop-
stelt inzake het behalen van de KDWs in alle Natura 2000-gebie-
den. Opnieuw leek Vlaanderen tot voor kort minstens in woord 
strikter dan Nederland. Doel was de hoeveelheid stikstof binnen 
Natura 2000-gebieden terug onder de KDWs te brengen. In de 
MER-kennisgevingsnota voor het toekomstige PAS bleek echter 
dat 2030 alvast niet naar voren wordt geschoven als deadline 
(Schoukens 2019b). Het pragmatisme klopt natuurlijk: welk 
beleid er ook wordt gevoerd, de stikstofdeposities in alle Natura 
2000-gebieden onder de KDWs brengen lijkt niet haalbaar. Maar 
welke deadlines dan wel spelen, blijft onduidelijk.

In Nederland woedt een gelijkaardig debat. De Commissie 
Remkes (2020) had reeds aangegeven dat een generieke reductie 
van de binnenlandse stikstofemissies tegen 2030 met 50% een 
absolute randvoorwaarde is om het natuurherstel in de Natura 
2000-gebieden te kunnen realiseren. Uiteindelijk heeft men in 
het hangende Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering 
(2020) gekozen voor een trager en minder ambitieus traject. Het 
is de bedoeling om in 2025 de depositie van stikstof op ten minste 
40% van het areaal van stikstofgevoelige habitats in Natura 
2000-gebieden onder de KDWs te brengen. Dit is verankerd in de 
vorm van een resultaatsverplichtende omgevingswaarde. 

Er valt allicht heel wat af te dingen op de minder ambitieuze 
benadering die uiteindelijk in het Nederlandse wetsvoorstel 
is geslopen (Frins 2021). Maar voorbij deze kritiek blijft wel de 

vaststelling dat het Nederlandse reductietraject in bindende 
wetgeving wordt gegoten (Frins 2021). Dat maakt ook dat, 
wanneer ze niet worden behaald, de Nederlandse overheid via 
rechterlijke procedures tot meer acties kan worden gedwon-
gen. Het toekomstige Vlaamse PAS zal dan ook moeten verge-
zeld gaan van een decretaal kader dat het reductietraject op 
bindende wijze implementeert. 

3. Geborgde en tijdelijke drempels als beperkte uitweg
De juridische houdbaarheid van drempelwaarden die tot op 
vandaag als overgangsmaatregel worden gehanteerd, stond al 
langer ter discussie (Schoukens 2019a). Ze zijn finaal gesneuveld 
bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (2021). Zij kunnen niet 
langer worden toegepast in het huidige vergunningenbeleid in 
Vlaanderen. Dat wil niet zeggen dat het hanteren van drempel-
waarden volledig is uitgesloten. Maar de Duitse en Nederlandse 
voorbeelden tonen aan dat de nodige terughoudendheid hier 
wel aan de orde is (Schoukens 2016). In Nederland zal men de 
komende jaren enkel met tijdelijke vrijstellingen voor deposities 
gelieerd aan bouwprojecten werken (Frins 2021). Bovendien 
staan hiertegenover ook gewaarborgde reductie-inspanningen. 
Dat lijkt de rode draad: tijdelijke drempels kunnen mits gekop-
peld aan bindende extra reducties. Beide randvoorwaarden 
lijken vooralsnog afwezig in Vlaanderen. 

4. Cumulatie met bemesten en beweiden ook bekijken
Een van de minder bekende lessen uit de rechtspraak omtrent 
het Nederlandse PAS is dat het Hof van Justitie (2018) heeft 
aangegeven dat ook het bemesten en beweiden in bepaalde 

Een teveel aan stikstof brengt schade toe aan de natuur. De diversiteit verdwijnt uit de ecosystemen. (© Vilda/Jeroen Mentens)
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gevallen moeten worden beoordeeld op hun milieueffecten 
wanneer ze plaatsvinden nabij Natura 2000-gebieden. Deze 
activiteiten vallen onder het begrip ‘project’ in de zin van artikel 
6 lid 3 van de Habitatrichtlijn. Bijgevolg moeten zo’n activitei-
ten soms wel worden beoordeeld op hun significante effecten 
(Nederlandse Raad van State 2019). Dat lijkt redelijk revolutio-
nair in de context van het Vlaamse omgevingsbeleid, waar het 
principe van de teeltvrijheid nog vrij centraal staat. De idee dat 
voor bepaalde vormen van bemesting een voorafgaand ecolo-
gisch fiat nodig is, lijkt vergaand. Maar de rechtspraak is duide-
lijk. Ook de sterke bemestingsdruk zal moeten worden betrokken 
in het toekomstige Vlaamse stikstofbeleid (Schoukens 2019a).

De eerste tekenen daarvan zijn overigens reeds zichtbaar in 
de voorliggende rechtspraak. In een uitspraak over de milieu-
vergunning voor een vergistingsinstallatie oordeelde de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen (2020) nog dat onterecht geen 
rekening was gehouden met de cumulatieve effecten van de 
bemesting waarmee de exploitatie gepaard ging. Men mag zich 
dus niet (langer) blindstaren op de exploitatie zelf, maar moet 
ook de cumulatieve effecten gelieerd aan bemesten of beweiden 
meenemen bij de beoordeling van een vergunning. 

5. Transparantie over illegale deposities uit het verleden
Dat het Vlaamse stikstofbeleid het voorbije decennium illegale 
deposities vergunde, lijkt ondertussen niet langer een punt van 
discussie. De meer cruciale vraag is natuurlijk wat hiermee zal 
gebeuren. Gaat men dit in het toekomstige vergunningsbeleid 
als uitgangspunt hanteren, als een soort impliciete baseline, 
of gaat men hierover alsnog meer transparantie voorzien? 
Nu het Vlaamse stikstofbeleid al niet wordt gekenmerkt door 
een overdaad aan transparantie, lijkt het een zinvolle eerste 
stap ook eens terug te blikken op de vergunde deposities de 
voorbije jaren. In een belangwekkende uitspraak oordeelde de 
Nederlandse Raad van State (2021a) alvast dat de Nederlandse 
Regering verplicht was de locaties van de landbouwbedrijven 
met kleinere deposities, de zogenaamde PAS-melders, vrij te 
geven. Deze emissies worden nu onder de loep genomen omdat 
de rechter eerder al oordeelde dat ze niet zonder voorafgaande 
beoordeling vergund konden worden. Die transparantie zal in 
Vlaanderen ook centraal moeten staan de komende jaren. Het 
wordt een harde noot om te kraken. 

6.  Natuurherstel is geen gemakkelijkheidsoplossing en 
substituut voor emissiereductie

De hogere gedane rechtspraakanalyse heeft reeds afdoende 
duidelijk gemaakt dat natuurherstelmaatregelen (zie De 
Keersmaeker et al. 2018) niet als een onmiddellijke hefboom 
kunnen dienen voor de creatie van meer ‘depositieruimte’. 
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de nodige scepsis 
bestaat over de zin en onzin van natuurherstelmaatregelen als 
instrument om een overvloed aan stikstof uit een ecosysteem 
weg te krijgen (Stevens 2016). Er speelt sowieso een responstijd: 
natuur herstellen gaat niet van vandaag op morgen. Recent 
Nederlands onderzoek laat zien dat voor vegetatieherstel het 
plaggen van droge heide niet helpt en zelfs een negatief effect 
heeft als er niets gebeurt aan de te hoge stikstofdepositie. Voor 
habitattypen waar mitigerende maatregelen tekortschieten, 
moet daarom veel sterker worden ingezet op verlaging van de 
stikstofdepositie (Aggenbach et al. 2020). Natuurherstel is bij de 
aanpak van overdreven stikstofdepositie dus geen gemakkelijk-
heidsoplosssing (Scheneiders et al. 2020). De onvoorspelbaar-
heid vormt ook een juridisch obstakel (Schoukens 2016).

Gelet op de vele onzekerheden kan men natuurherstel Immers 
ook niet indirect gebruiken als argument om een overdosis aan 
stikstofdepositie verder te laten gaan. Nu de implementatie 
van het instandhoudingsbeleid bijkomende vertraging opliep 
(Arends 2020), blijkt het nog minder evident om hierop in te 
zetten als hefboom tot bijkomende souplesse. Daarnaast zal, 
als men bijkomende deposities wil rechtvaardigen, in elk geval 
hardgemaakt moeten worden dat eventueel natuurherstel 
meer doet dan wat reeds eerder had gedaan moeten worden om 
bestaande impacts te verhelpen. Geen ‘double dipping’ dus. 

7. Zet sterker in op reductie van bestaande deposities
Op korte termijn is een strikter vergunningenbeleid voor bijko-
mende (nieuwe) deposities onvermijdbaar. Dat kan onrecht-
vaardig aanvoelen: wanneer de milieugebruiksruimte ‘op’ is, 
kunnen ook kleine bijkomende deposities niet langer worden 
getolereerd. Om dit enigszins te milderen, is het cruciaal om 
ook bestaande deposities aan te pakken. In bepaalde gevallen 
is sprake van zogenaamde ‘piekbelasters’: bedrijven die verant-
woordelijk zijn voor het leeuwendeel van de stikstofdepositie in 
een bepaald Natura 2000-gebied. In Nederland zou bijvoorbeeld 
sprake zijn van bepaalde bedrijven die zestig keer meer stikstof 

In 80% van onze EU beschermde natuurgebieden wordt de kritische last voor 

stikstof overschreden. Natuurreservaat De Teut in Zonhoven. (© Vilda/Yves Adams)

Ook de bijkomende NO
x
-depositie van het verkeer heeft een schadelijke impact op 

kwetsbare natuur. E411 door het Zoniënwoud in Brussel. (© Vilda/Yves Adams)
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doen belanden op een Natura 2000-gebied dan een gemiddeld 
bedrijf (Investico 2020). 

In Vlaanderen zijn dit deels de ‘rode’ bedrijven, die meer dan 
50% bijdragen aan de lokale overschrijding van de KDWs. Het 
is de bedoeling deze bedrijven op termijn uit te kopen. Maar 
ook hier lijkt het beleid niet de gewenste effecten te genereren. 
In een recent arrest oordeelde de Nederlandse Raad van State 
(2021b) dat, voor zover er geen effectief beleid voorligt, het niet 
uitgesloten is dat de overheid via rechterlijk bevel kan worden 
verplicht bestaande vergunningen in te trekken. Met de komst 
van de permanente omgevingsvergunning, die een quasi 
eeuwig recht op stikstofemissies verleent aan de exploitant, 
lijken de bestaande deposities wel in steen gebeiteld. Tot 2014 
bestonden enkel tijdelijke vergunningen, wat maakte dat de 
ecologische aanvaardbaarheid van exploitaties om de zoveel 
jaar sowieso moest worden herbekeken in het licht van een 
hervergunning. Hoewel het Omgevingsvergunningsdecreet 
wel de mogelijkheid biedt om vergunningsvoorwaarden aan te 
scherpen en zelfs het voorwerp van de vergunning eens om de 
twintig jaar in vraag te stellen, rijst de vraag of dit voldoende 
is in het licht van eerdere kritische rechtspraak (Grondwettelijk 
Hof 2016).

Het is zaak om inzichtelijk te maken in welke mate gebiedsge-
richte reducties, gericht op eventuele piekbelasters, in bepaalde 
gevallen niet kunnen leiden tot een effectievere aanpak van de 
stikstofoverbelasting dan louter generieke acties. 

8. ‘Salderen’ is geen magische oplossing 
In Nederland is het concept ‘salderen’ al een tijdje ingeburgerd. 
Bij intern salderen wordt vergunningverlening voor een uitbrei-
ding van een activiteit, zoals de bouw van een nieuwe stal, 
mogelijk gemaakt door maatregelen in het kader van dezelfde 
activiteit (inrichting), zoals aanpassing, vernieuwing of buiten-
gebruikstelling van oude stallen. Bij extern salderen gaat het 
om de vermindering of beëindiging van andere activiteiten, 
bijvoorbeeld de intrekking van de vergunning voor een andere 
veehouderij, die ook van een andere exploitant kan zijn, maar, bij 
bedrijfsverplaatsing, ook van dezelfde exploitant. 

Met de val van het Nederlandse PAS is salderen terug op de 
voorgrond getreden. Ook in Vlaanderen duikt de gedachte 
opnieuw op. Maar uit de Nederlandse ervaringen blijkt dat 
salderen onderhevig is aan een aantal inherente limieten. Eerst 
en vooral is duidelijk dat salderen een beperkte reikwijdte heeft: 
men kan het enkel doen met bedrijven waarvan de stikstofde-
positie neerslaat op hetzelfde areaal als de nieuwe installatie 
(Nederlandse Raad van State 2014). Bovendien kan men niet 
salderen met vergunningen die al ingetrokken zijn of stallen die 
niet langer aanwezig zijn (Nederlandse Raad van State 2013). 
Het mag duidelijk zijn dat specifiek in de Vlaamse context ook 
de vraag rijst welke baseline speelt. Zijn dit de emissieniveaus 
die in het voorbije decennium zijn verleend? Zelfs al waren die 
niet steeds legaal? Ook bestaat het risico dat men bestaande 
vergunningen die maar gedeeltelijk werden ‘opgesoupeerd’, 
bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk bezette stallen, opnieuw gaat 

De vraag rijst of het toekomstige beleid niet zal moeten inzetten op het uitkopen van zogenaamde 'piekbelasters'. Het gaat om bedrijven die een erg grote bijdrage leveren 

aan het lokaal stikstofprobleem. (© Vilda/Yves Adams)
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verruimen, wat ironisch genoeg aanleiding zou kunnen geven 
tot meer depositie. Meer nog, als er geen duidelijke koppeling 
is met bijkomende reducties zou een te ruimhartig gebruik van 
salderingtechnieken net leiden tot een weinig wenselijke stand-
still. Het zou eerder de bestaande depositieniveaus bestendigen. 
Salderen zal dus hooguit tijdelijke verlichting kunnen brengen.

9. Gebruik accurate rekentools en meet werkelijke emissies
Vooralsnog blijken de online depositierekentools van de Vlaamse 
overheid weinig vertrouwen in te boezemen bij de rechterlijke 
macht. Ook in Nederland komen de laatste tijd de inherente 
beperkingen van de AERIUS-rekentool, die ook het eertijdse PAS 
ondersteunde, aan het licht. Dit bleek onlangs nog uit een arrest 
van de Nederlandse Raad van State (2021c) over het doortrekken 
en verbreden van de A15 en A12 bij Arnhem. Die sneuvelde omdat 
de rekentool bepaalde emissies niet meenam. Het vormt de 
zoveelste illustratie van de inherente spanning die bestaat tussen 
de tendens om alle deposities te vatten in online-rekentools versus 
de strikte juridische lens van artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn. 
De hoger geschetste kloof tussen de gemodelleerde deposities 
en de werkelijke emissies onderlijnt dit verder. Men dient ook in 
Vlaanderen te werken in de richting van tools die ook op inrich-
tingsniveau de werkelijke emissies inzichtelijk maken. 

10.  Kies voor de ADC-toets bij duurzame 
infrastructuurprojecten

Eerder is reeds vastgesteld dat in Vlaanderen nog maar weinig 
toepassingsgevallen van artikel 6 lid 4 van de Habitatrichtlijn 
voorliggen. Het restrictieve karakter van de derogatieclausule 
schrikt duidelijk af (Schoukens 2016). Artikel 6 lid 4 zou nochtans 
in bepaalde gevallen een oplossing kunnen bieden voor infra-
structuurprojecten met een beperkte depositie. Zo’n scenario 
valt te verkiezen boven de vele kunstgrepen die men soms moet 
toepassen om de uitkomst van een effectonderzoek alsnog posi-
tief te laten uitvallen. In Vlaanderen werd artikel 6 lid 4 slechts 
sporadisch gebruikt (Schoukens 2016).

In Nederland zijn er de voorbije jaren enkele voorbeelden van 
de toepassing van de ADC-test in de context van stikstofdepo-
sitie waaruit blijkt dat de ADC-test niet bij voorbaat kansloos is 
wanneer die op een gedegen manier wordt toegepast. Het komt 
er natuurlijk wel op aan goed te motiveren waarom er sprake 
is van ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’, wat in 
Nederland alvast aan de orde leek bij wegenbouw- en haven-
bouwprojecten (Nederlandse Raad van State 2021c). Er moet 
wel sprake zijn van een gedegen afweging tussen de bijkomende 
schade of depositie en de extra compensaties. Er moet daartoe 
een duidelijk inzicht worden geboden in de omvang van de 
compensaties, de geschiktheid van de compensatielocatie, de 
timing en ook de juridische waarborging ervan. Niet dat daar-
mee is gezegd dat men nu voor elk mogelijk infrastructuurpro-
ject maar gebruik moet maken van artikel 6 lid 4. Het blijft een 
uitzonderingsclausule, die niet toegankelijk is voor individuele 
veehouderijen. 

Conclusie

De stilstand in het Vlaamse stikstofbeleid van het voorbije decen-
nium heeft een perfecte storm gecreëerd, met potentieel zware 
maatschappelijke repercussies. De fundamentele vraag moet 
worden gesteld of het nog wel zin heeft verder te werken met 
het PAS-verhaal binnen het frame dat onder de vorige Vlaamse 
regering (2014-2019) is opgestart, temeer daar deze niet echt de 
vereiste transformatieve aanpak lijkt voorop te stellen. Nochtans 
is de conclusie van het recente Natuurrapport (Schneiders et 
al. 2020) kristalhelder: zonder systemische ingrepen zal deze 
stikstofcrisis niet snel bedwongen worden. Iedereen kent onder-
tussen de uitkomst reeds van verder studiewerk: niet alles kan 
(Schoukens 2020). Eén van de heikele thema's die zal moeten 
worden bekeken, is de verkleining van onze veestapel. Maar dit 
in concrete en afdwingbare rechtsregels omzetten blijkt geen 
evidente politieke oefening.

De voorliggende rechtspraak maakt duidelijk dat men geen 
mirakels moet verwachten van juridische spitstechnologie 
die een status quo op het terrein maskeren. Eerder onderzoek 
maakt duidelijk dat de rek erg beperkt is (Schoukens 2019a). 
De tien juridische bouwstenen die ik hoger heb weergegeven 
zullen het alfa en omega moeten vormen van het toekomstige 
Vlaamse stikstofbeleid. De aanwezigheid van een gewaarborgd 
en wettelijk verankerd stikstofreductie- en natuurherstelverhaal 
is cruciaal, zowel voor natuur als voor economie in Vlaanderen. 
Om de impasse te doorbreken, wordt dit een van de belangrijkste 
milieuwerven voor de Vlaamse Regering in 2021. 

Een mening over natuur? We horen het graag

Natuurfocus plaatst regelmatig forumartikels op zijn pagi-
na’s. Het zijn opiniestukken waarin de auteurs een stelling 
of visie ontwikkelen waarbij de argumenten degelijk onder-
bouwd horen te zijn, liefst gestoeld op wetenschappelijk 
onderzoek. De redactie van Natuurfocus moedigt zo het 
debat over natuurvraagstukken aan. Forumartikels weerspie-
gelen niet noodzakelijk de visie van de redactie, de adviesraad, 
noch die van de uitgever. Maar ze verrijken en prikkelen ons 
inzicht over boeiende en vaak complexe kwesties over natuur-
behoud, milieuzorg en landgebruik. De redactie verwelkomt 
forumbijdragen en manuscripten die, zoals alle artikelen, 
kritisch nagelezen worden door de redactie en gastreferenten.
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SUMMARY

Schoukens H. 2021. An inconvenient truth: ten building blocks for 
a legally resilient Flemish nitrogen policy. Natuurfocus 20(1): 27-35 
[in Dutch]

The excessive deposition of nitrogen constitutes one of the most promi-
nent obstacles for the recovery of the EU protected biodiversity within 
the Flemish Region. And while the past decades have seen steady re-
ductions of nitrogen emissions in the industrial and agricultural sec-
tors, the critical loads for nitrogen deposition are still being exceeded in 
more than 80% of the EU protected sites (Natura 2000) in Flanders. 
During the past years it has become clear that deposition levels are no 
longer dropping, thereby severely jeopardizing the achievement of the 
conservation objectives, both at site as well as at regional level. In order 
to avoid an economic deadlock due to further restrictions, the Flemish 
Region has adopted area-based permitting policies, which leaves smal-
ler emissions off the hook. However, recent rulings of the Flemish ad-
ministrative courts have sanctioned this approach, amongst others be-
cause it entails the risk of a ‘death by a thousand cuts’ for nature. Based 
upon a detailed analysis of the available case-law and policy approaches 
in other countries, amongst others the Netherlands, this paper puts 
forward the most important legal building blocks for a legally resilient 
Flemish nitrogen policy, which is in line with the requirements set out 
by the EU Nature Directives. 
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