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Geachte leden,

In navolging op de brieven van de afgelopen maanden over de buitenwerkingtreding van het Programma 

Aanpak Stikstof (PAS) en de actuele stikstofproblematiek, stuur ik u hierbij een update over de ontwikkelin-

gen.  

Stikstofwet 

Op 1 juli 2021 treedt de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Daarmee gaat ook de bouw-

vrijstelling in. Voor de waterschappen betekent dit dat zij een groot deel van de projecten zónder stikstof-

berekening vergund kunnen krijgen.  

Resultaatverplichtingen 

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering regelt onder meer drie resultaatsverplichtingen voor stik-

stofreductie: in 2025 moet minimaal 40% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde 

Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben; in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 

74%. De wet geeft de opdracht voor een programma van maatregelen om die reductie te bereiken en de 

natuur te herstellen. Ook regelt de wet de tussentijdse monitoring en zo nodig bijsturing.  

Vrijstelling voor de bouw 

De wet voorziet ook in een vrijstelling van de natuurvergunningplicht (onderdeel stikstof) voor de bouw. 

Deze vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarvan de emissies tijdelijk en beperkt 

zijn. De vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van wat wordt gebouwd of aangelegd. Dat betekent bij-

voorbeeld dat nog steeds een natuurvergunning nodig kan zijn voor de stikstofdepositie die wordt veroor-

zaakt door het verkeer op een aan te leggen weg.  

Het kabinet reserveert in de periode 2021-2030 500 miljoen euro voor stikstofreductie in de bouw en 500 

miljoen euro voor aanvullende maatregelen binnen of buiten de bouw. Het Rijk maakt afspraken met de 

bouwsector over deze reductie en bijbehorende maatregelen, gericht op emissiearme werk- en voertui-

gen. De maatregelen worden onderdeel van de structurele aanpak stikstof. Het kabinet benadrukt dat de 

(stikstof)effecten van de bouwvrijstelling periodiek worden gemonitord, zodat - indien nodig - tijdig kan 

worden bijgestuurd.  
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Om emissies in de bouw te beperken doet de Unie mee aan het traject richting een routekaart Schoon en 

Emissieloos Bouwen. Dit traject is geïnitieerd door het ministerie van IenW; zie voor meer info over dit tra-

ject opwegnaarseb.nl

Natuurherstel- en versterking

Er komt tot 2030 bijna drie miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa twee mil-

jard euro voor (bron-)maatregelen. Een deel van deze maatregelen zal via de gebiedsprocessen verlopen, 

waarbij ook de waterschappen zijn betrokken. Dat is goed nieuws, zowel voor het herstel van de natuur als 

voor de waterschappen die hierdoor hun projecten (denk aan natuurherstel) kunnen blijven realiseren. 

Overige actualiteiten  

Natuurbank 

Voor projecten op het gebied van (water)veiligheid, die door uitstoot in de gebruiksfase wél een stikstof-

vergunning nodig hebben (en waarbij extern salderen geen soelaas biedt), wordt gewerkt aan een natuur-

bank. Deze ‘bank’ regelt dat projecten die alleen via een ADC-toets kunnen worden vergund, via een cen-

traal punt aan compensatienatuur kunnen komen. Wetgeving hierover is nog in de maak en loopt parallel 

met de ervaringen die opgedaan worden met een pilot waar ook de waterschappen aan meewerken. Doel 

van de pilot is om inzicht te krijgen in hoe vraag en aanbod op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Provinciale stikstofbanken 

Voor projecten met een diffuse stikstofbelasting, waarbij extern salderen geen soelaas biedt en de natuur-

bank niet geldt (omdat het geen waterveiligheidsprojecten zijn), bieden de verschillende provinciale stik-

stofbanken een oplossing. Deze banken zijn nog in ontwikkeling. Het idee is dat stikstofruimte die over-

blijft na extern salderen, of die wordt gecreëerd door bronmaatregelen, op de bank kan worden ‘gepar-

keerd’ en later weer kan worden ingezet. 

Tweede tranche ‘Versneld natuurherstel’ 

Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van de tweede tranche van de regeling Versneld natuur-

herstel. Waterschappen kunnen hier – net als bij de eerste tranche – op inschrijven met projecten die ten 

goede komen aan N2000 gebieden. De maatregelen zelf kunnen buiten de N2000 worden genomen, en 

ook bijvoorbeeld in het kader van de KRW bijdragen. 

Webinar 

Eind augustus / begin september organiseert de Unie een webinar waarbij deskundigen van het ministerie 

van LNV en de provincies, uitleg zullen geven over de stikstofwet, de stikstofbanken, natuurherstel en de 

gebiedsprocessen. Hierover volgt nog meer informatie. 

De Unie behoudt nauw contact met de betrokken ministeries rond de stikstofproblematiek, ook in de aan-

loop naar de formatie en Prinsjesdag. Inhoudelijk stemmen we af met juristen en ecologen van de water-

schappen en middels dit soort updates houden we u op de hoogte over de ontwikkeling in dit stikstofdos-

sier. Wij vragen u deze update binnen uw organisatie te verspreiden. Contactpersoon binnen de Unie van 

Waterschappen is Anke van Houten (ahouten@uvw.nl).  

Hoogachtend, 

Meindert Smallenbroek 

Algemeen directeur 


