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Geachte bestuursleden,  

 

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

Aanpak Stikstof (PAS) stuur ik u hierbij een update over de ontwikkelingen. De Eerste Kamer is 9 maart ak-

koord gegaan met de stikstofwet. Een mijlpaal die – na inwerkingtreding -  de meeste belemmeringen voor 

de bouwprojecten van de waterschappen wegneemt. 

 

In deze update de volgende zaken die van belang zijn voor de waterschappen: 

A. Wet natuurherstel en stikstofreductie 

B. Natuurbank 

C. Extern salderen  

D. Toestemmingsverlening 

E. Regeling versneld natuurherstel 

F. Gebiedsgerichte aanpak 

I. Doorkijk naar de komende periode 

 

A. Wet stikstofreductie en natuurverbetering 

Bijlage 1: link naar wettekst, Algemene Maatregel van Bestuur 

In dit wetsvoorstel regelt het kabinet dat natuurherstel een resultaatsverplichting wordt. De Unie van Wa-

terschappen heeft hier in het voortraject stevig voor gepleit. Hoe beter het natuurherstel immers is ge-

borgd, hoe steviger het stelsel van vergunningverlening. Hierbij voorkomen we dezelfde fout te maken als 

bij het vorige stelsel (de PAS), waarbij door onvoldoende toezicht op het natuurherstel de ruimte voor 

bouw onwettig werd.  

 

Vrijstelling bouw 

De stikstofwet regelt verder dat projecten met een tijdelijke emissie zijn vrijgesteld van de verplichting om 

een stikstofvergunning aan te vragen: de zogenaamde partiële vrijstelling voor de bouw. In ruil daarvoor 

moet een geborgd pakket aan (bron)maatregelen genomen worden, waaronder het terugbrengen van de 

uitstoot door verbrandingsmotoren. Het kabinet kiest ervoor om de aanbeveling van Remkes te volgen en 

álle bouwactiviteiten vrij te stellen, voor zover het om de bouwfase gaat (dus niet  de gebruiksfase). Dit is 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201217/gewijzigd_voorstel_van_wet/document3/f=/vlepensg9lvc_opgemaakt.pdf
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conform onze inbreng waarbij wij bij de minister aandacht hebben gevraagd voor het relatief kleine aan-

deel van de bouw in de totale stikstofproblematiek, tegenover het grote belang van waterveiligheid, maat-

regelen voor klimaatadaptatie en het bouwen aan de energietransitie.  

 

Inwerkingtreding stikstofwet en AMvB 

De stikstofwet is een kaderwet die nader wordt uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur 

(AMvB).De wet – en daarmee de partiële vrijstelling voor de bouw - zal inwerkingtreden als demissionair 

minister Schouten de bijbehorende AMvB heeft vastgesteld. Naar verwachting zal dit voor de zomer ge-

beuren, nadat de Raad van State advies over de AMvB heeft uitgebracht. 

In de AMvB worden de maatregelen van het zogenaamde ‘structurele pakket’ nader uitgewerkt, waaronder 

het reductiepad voor de uitstoot van bouwmaterieel. Dit structurele pakket moet worden gemonitord en 

voldoende stikstofreductie opleveren om de ruimte (waaronder de vrijstelling voor de bouw) ter beschik-

king te houden. 

In de AMvB wordt in totaal 1 miljard euro uitgetrokken voor de elektrificatie van de bouwsector (inclusief 

de GWW).  

De Unie van Waterschappen is nauw betrokken bij de totstandkoming van deze AMvB en de uitwerking 

van het reductiepad, die in lijn is met hetgeen in het Klimaatakkoord is afgesproken over het terugdringen 

van de emissies. 

 

B. Natuurbank 

Met de komst van de stikstofwet, zal het grootste deel van de projecten van de waterschappen geholpen 

zijn. De natuurbank dient voor die projecten die ook uitstoot hebben in de gebruiksfase doordat er een 

koppeling is met infrastructuur, of die door lokale regelgeving gedwongen worden de stikstofdepositie te 

compenseren. Voor projecten op het gebied van (water)veiligheid die alleen via een ADC-toets een stikstof-

vergunning kunnen krijgen, wordt door het Rijk deze natuurbank ingericht.  

 

Binnenkort gaat een pilot van start onder regie van Staatsbosbeheer, waarmee ervaring moet worden op-

gedaan met de systematiek van berekenen en compenseren. De Unie van Waterschappen heeft hier twee 

kandidaat-projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor aangedragen: de dijkversterking 

Zwolle-Olst en de versterking van de Grebbedijk. 

 

De natuurbank moet nog worden geborgd in een wettelijke regeling. Ook is nog niet duidelijk wanneer de 

– nog aan te leggen - natuur in de natuurbank geschikt is om als compensatie te dienen. Dit is onderdeel 

van de pilot. 

 

C. Extern salderen  

Extern salderen is bedoeld om stikstofdepositie over te dragen aan een partij en op die manier compensa-

tie te vinden. Alle provincies werken hier inmiddels aan mee of staan op het punt dit te doen. Op dit mo-

ment wordt gewerkt aan de inrichting van een ‘bank’ – het regionale stikstof registratie systeem - waar het 

teveel aan stikstofruimte na salderen kan worden ‘gestort’ en waar initiatiefnemers met behoefte aan 

ruimte (onder voorwaarden) deze kunnen ‘opnemen’. Dit systeem is voor waterschappen relevant voor 

nieuwe ontwikkelingen die een permanente uitstoot met zich meebrengen, zoals op de RWZI’s het geval is. 

De voorwaarden waaronder ruimte kan worden opgenomen moeten nog worden bepaald. De inzet van 

de Unie zal er op gericht zijn dat de waterschappen de beschikking houden over het door hen ingebrachte 

deel. 

 

D. Toestemmingsverlening 

Bijlage 2: Handreiking beheer en onderhoud 

Het afgelopen jaar heeft de Unie ingezet op toestemmingsverlening voor de waterschappen voor alle acti-

viteiten die vallen onder beheer en onderhoud (en die daarmee geen vergunning hoeven aan te vragen), 

voor een vrijstelling van tijdelijke emissies in de bouwfase (en de grond- weg- en waterbouw hier in mee te 
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nemen) en voor een generieke vrijstelling van waterveiligheidsprojecten. Deze inspanningen hebben effect 

gehad; deels al in praktijk, deels in regelingen waar nog aan wordt gewerkt: 

 

Waterschappen hebben na inwerkingtreding van de stikstofwet en de natuurbank de volgende manieren 

om toestemming te krijgen voor hun projecten: 

- Partiële vrijstelling voor de bouwfase (alleen tijdelijke stikstofemissies) 

- Extern salderen voor permanente emissie (dit kan al in de meeste provincies) 

- Natuurbank voor als projecten alleen met compensatie voor stikstofdepositie doorgang kunnen 

vinden. 

 

Daarnaast hebben waterschappen (ook nu al) geen vergunningplicht voor beheer en onderhoud. Dit geldt 

ook voor grotere werken als (grootschalig) baggeren en herprofilering van keringen. 

 

E. Regeling versneld natuurherstel 

Bijlage 3: opzet eerste tranche regeling versneld natuurherstel 

De minister heeft vorig jaar februari 225 miljoen euro uitgetrokken voor extra projecten (of naar voren ge-

haalde projecten) die een bijdrage leveren aan herstel van Natura2000-gebieden. De eerste tranche is in 

februari opengesteld en de aanvragen kunnen tot en met 12 maart worden ingediend. De tweede tranche 

zal later in het jaar worden opengesteld. Waterschappen kunnen aan beide tranches meedoen en zijn 

meegenomen in de details van de regeling. Projecten hoeven niet ín Natura 2000-gebieden te liggen, zo-

lang ze een gunstig effect hebben óp een Natura 2000gebied.  

 

G. Gebiedsgerichte aanpak 

Alle maatregelen voor natuurherstel lopen via de zogenaamde Gebiedsgerichte aanpak. Waterschappen 

worden in de regio’s uitgenodigd om hun expertise en opgaven in te brengen in de gebiedsgerichte aan-

pak, zodat stikstofvermindering en natuurherstel hand-in-hand gaan met andere grote opgaven zoals kli-

maatadaptatie, veenweide en kringlooplandbouw. De gebiedsgerichte aanpak wordt georganiseerd door 

de provincie en start met een analyse van het Natura 2000-gebied om de opgave in beeld te brengen. Op 

het moment van schrijven worden de verschillende gebiedstafels door de provincies ingericht, zowel amb-

telijk als bestuurlijk. 

 

I. Doorkijk naar de komende periode 

De komende periode zal de inbreng van de Unie zich onder andere richten op de uitwerking van de details 

van de verschillende maatregelen: 

- Terugbrengen uitstoot elektrisch materieel: in samenhang met de routekaart schoon en emissie-

loos bouwen werken we samen met de mede-overheden aan een stapsgewijze aanpak via bijvoor-

beeld aanbestedingen en standaarden. 

- De natuurbank: de details van de wet worden nog uitgewerkt zoals: wanneer kwalificeert natuur 

als “extra” en wanneer is het gereed genoeg om ingezet te worden? Ook speelt er een discussie 

over de reikwijdte van de natuurbank, en hoe we als waterschappen er zeker van kunnen zijn dat 

de eventueel benodigde ruimte ook daadwerkelijk voor de waterveiligheidsprojecten is gereser-

veerd. 

- Het stikstofregistratiesysteem: hoe kunnen we borgen dat waterschappen de door hen inge-

brachte stikstofruimte (wat overblijft na salderen) op een ander moment zelf weer kunnen aan-

wenden. 

- De tweede tranche Versneld natuurherstel: op welke wijze kunnen we de tweede tranche inrichten 

zodat ook projecten van waterschappen die in de eerste tranche niet kwalificeerden (bijvoorbeeld 

door de omvangseis of door te weinig natura2000 areaal in bezit), alsnog van de regeling kunnen 

profiteren. 

- De gebiedsgerichte aanpak: hoe koppelen we de gebiedsgerichte aanpak voor stikstofreductie en 

natuurherstel aan overige regionale opgaven in het landelijke gebied zoals klimaatadaptatie en 

veenweide, bijvoorbeeld via het Nationaal Programma Landelijk Gebied onder de NOVI.  
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Deze ontwikkelingen zullen via de unielijn met de leden worden afgestemd. 

 

De Unie behoudt nauw contact met de betrokken ministeries rond de stikstofproblematiek en stemt in-

houdelijk af met juristen en ecologen van de waterschappen en houdt u middels dit soort updates op de 

hoogte over de ontwikkeling in dit stikstofdossier. Wij vragen u deze update binnen uw organisatie te ver-

spreiden. Contactpersoon binnen de Unie van Waterschappen is Anke van Houten (ahouten@uvw.nl).  

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meindert Smallenbroek  

Algemeen directeur 
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