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NEDERLAND IN DE BAN
VAN DE STIKSTOFCRISIS
Nederland is in de ban van de stikstofcrisis. Bijna dagelijks verschijnen er nieuwsberichten over de stikstofproblematiek en de grote
impact die dit heeft op onder meer de landbouw- en bouwsector. Maar hoe is deze crisis eigenlijk ontstaan, wat zijn de gevolgen en
welke maatregelen worden er genomen om de crisis te bezweren? In dit artikel geven wij kort antwoord op deze vragen.
Aanleiding
In beschermde Natura-2000 natuurgebieden
is de hoeveelheid stikstof(depositie) te hoog.
Om de stikstofuitstoot in die gebieden terug te
dringen heeft de overheid in 2015 het Programma Aanpas Stikstof (PAS) geïntroduceerd. Het
PAS bevat een toetsingskader voor projecten
die extra stikstofuitstoot veroorzaken. Op basis
daarvan werd, vooruitlopend op de toekomstige positieve gevolgen van de maatregelen voor
beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk
schadelijk zijn voor die gebieden. De Europese
rechter heeft eind 2018 geoordeeld dat zo’n
toestemming vooraf in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn omdat vooraf duidelijk moet
zijn dat de maatregelen daadwerkelijk resultaat
hebben. Naar aanleiding daarvan heeft de
hoogste Nederlandse bestuursrechter op 29
mei 2019 geoordeeld dat het PAS in strijd is
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