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Achtergrond 

In de tussenuitspraak is geoordeeld dat niet inzichtelijk is gemaakt of, en zo ja, op welke 
wijze in het PAS rekening is gehouden met de mogelijke toename van depositie als gevolg 
van externe salderingen met bedrijven die in 2014 feitelijk geen stikstofdepositie meer 
veroorzaakten. Ook is volgens de Afdeling met betrekking tot de zogenaamde 
'stoppersruimte' niet inzichtelijk gemaakt op basis waarvan de percentages stoppende 
landbouwbedrijven per provincies zijn bepaald, is niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze 
rekening is gehouden met dubbeltellingen van extern salderen en stoppende bedrijven en 
is (dus) niet uitgesloten dat door gebruik te maken van stoppersruimte de stikstofdepositie 
lokaal per saldo toeneemt als er minder bedrijven stoppen dan is aangenomen. 

Deze analyse gaat achtereenvolgens in op de volgende vragen: 

1. Waarom is in het PAS gekozen voor stoppersruimte en wat is de relatie met de 
berekende depositietrend? 

2. Welke onderbouwing is er voor de gehanteerde uitgangspunten bij het bepalen van de 
stoppersruimte? 

3. Wat is de omvang van de beschikbaar gestelde stoppersruimte en hoeveel is 
momenteel al benut? 

4. Kan onderbouwd worden dat in de depositietrend die gebruikt is voor de passende 
beoordeling, voldoende rekening is gehouden met het uitgeven van de beschikbaar 
gestelde stoppersruimte? 

Samenvatting 

Van de stoppersruimte die bij inwerkingtreden van het PAS beschikbaar is gesteld, is 
vrijwel in het hele land gebruik gemaakt. Uit de uitgevoerde analyse volgt dat het patroon 
van uitgifte van depositieruimte echter veel locatie specifieker is dan de beschikbaar 
gestelde stoppersruimte. In het eerste tijdvak van de PAS is echter niet alle 
stoppersruimte beschikbaar gesteld. Het is dan ook niet beschikbaar gestelde ruimte uit de 
eerste drie jaar van het PAS zal leiden tot stijgingen in de totale depositie of dat er lokale 
grote afwijkingen zullen ontstaan tussen de verwachte depositiedaling en de praktijk. 
Voorspellingen op locatie niveau blijven lastig, vanwege die onzekerheid is besloten 
vooralsnog de resterende stoppersruimte niet beschikbaar te stellen. 
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1. Waarom 'stoppersruimte' in het PAS en wat is de relatie met de 
depositietrend? 

Om te begrijpen waarom in het PAS gekozen is voor stoppersruimte en wat de rol van 
stoppersruimte is bij het bepalen van de depositietrend en depositieruimte voor stallen, 
zijn de volgende aspecten relevant: 

1. De em issie- en depositietrend voor stallen in AERIUS is het netto-stikstofeffect van: 

a. Een toename in emissie door netto groei van het aantal dieren in een bepaald 
diercategorieën (PBL/CBS Scenario); 

b. Een afname in emissie omdat stallen geleidelijk aan schoner worden (minder 
emissie per dierplaats), ten gevolge van strengere emissie-eisen aan stallen 
(BEH). 

2. De em issie- en depositietrend voor stallen zoals AERIUS die berekent, verandert op het 
moment dat de aannames omtrent de groei of de verschoning van stallen wijzigen. 
Wordt meer groei in het rekenmodel gestopt, dan zal AERIUS minder depositiedaling 
berekenen. Wordt er meer verschoning in het rekenmodel gestopt, dan zal AERIUS 
meer depositiedaling berekenen. Er zijn twee dominante aspecten in de AERIUS- 
berekeningen die samen bepalen wat de mate van verschoning is: 

a. De hoogte van de emissieplafonds op bedrijfsniveau; 

b. De 'natuurlijke' vervangingsgraad van stallen. Het aantal stallen dat jaarlijks 
door nieuw/verbouw vervangen wordt door een stal met lagere emissies per 
dierplaats per jaar. I 

3. De door PBL/CBS voorziene netto groei in dieraantallen, die dus zorgt voor een 
toename in emissies, wordt in AERIUS vertaald naar depositieruimte. Als bijvoorbeeld 
landelijk een netto toename van 9% in het aantal melkvee wordt voorzien in het PAS- 
scenario, is in AERIUS uitgegaan van 9% extra dieren verdeeld over alle 
melkveebedrijven (afgezien van 'gedoogstoppers' en hobbyboeren). Deze extra dieren 
worden omgerekend in AERIUS naar benodigde depositieruimte. 

4. Bij het bepalen van de em issie- en depositietrend bij stallen wordt in AERIUS geen 
rekening met afnames in dieraantallen bij sommige diercategorieën. Anders gezegd, 
het effect van negatieve groei (krimp) wordt niet berekend als negatieve 
depositieruimte. Voor de diersoorten waar landelijk een afname in 'aantal staarten' 
wordt voorzien, rekent AERIUS met gelijkblijvende dieraantallen in de tijd (behoudende 
aanname). Deze behoudende aanname is meegenomen in de passende beoordeling. 
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Stoppersruimte 

Onder punt 3, vorige paragraaf, is toegelicht hoe de depositieruimte berekend wordt op 
basis van voorziene netto groei. In de praktijk echter zullen niet alle veehouderijen 
groeien met hetzelfde netto groeipercentage. De netto groei wordt gerealiseerd doordat de 
ene veehouder helemaal stopt (afname dieren), terwijl de andere veehouder die dieren 
van de stopper overneemt en eventueel daarbij ook nog groeit. Dat betekent dat het 
groeiende bedrijf meer depositieruimte nodig heeft dan hetgeen berekend is op basis van 
netto groei (PBLjCBS scenario), terwijl bij het stoppende bedrijf een afname in depositie 
plaatsvindt waar (veiligheidshalve) nog geen rekening mee is gehouden in de berekende 
depositietrend die gebruikt is bij de passende beoordeling. Om met deze situatie om te 
gaan, is er gekozen om te werken met een zogenaamde stoppersruimte. Het gaat in feite 
om depositieruimte die nodig is om verplaatsingen binnen de landbouwsector mogelijk te 
maken. Het is dus geen 'nieuwe' depositie, maar 'hergebruik' van bestaande 
stikstofdepositie waar in de passende beoordeling al rekening mee is gehouden. 

De stoppersruimte in AERIUS is een (behoudende) inschatting van de hoeveelheid 
depositiedaling die door stoppende bedrijven zou kunnen optreden, maar die dus niet 
verdisconteerd is in de berekende depositietrend van de passende beoordeling. In het PAS 
is besloten een deel van die depositiedaling door stoppers weer beschikbaar te stellen als 
depositieruimte. Deze kan gebruikt worden door bedrijven binnen de landbouwsector waar 
de daadwerkelijke groei plaatsvindt. Op deze manier kan - binnen de vooraf berekende 
depositietrend (verwachting van depositiedaling) - ruimte geboden worden aan bedrijven 
die daadwerkelijk groeien, omdat tegelijkertijd zeker is dat een aantal andere 
landbouwbedrijven zal stoppen 

Samenvattend: in het PAS is apart stoppersruimte berekend en beschikbaar gesteld 
omdat een bedrijf voor het 'overnemen' van depositie van een stoppend bedrijf binnen 
het PAS depositieruimte nodig heeft, terwijl a) hier geen rekening mee is gehouden bij de 
berekening van de standaard depositieruimte, en tegelijkertijd b) deze depositie gewoon 
'hergebruikt' mag worden zonder dat dit effect heeft op de berekende en beoordeelde 
depositietrend (de daling door stoppers is namelijk niet meegenomen in de 
trendberekening) 

Analyses ter nadere onderbouwing van het PAS Pagina 4 van 16 



, 
AERIUSA 

Nadere toelichting onderbouwing stoppersruimte 

2. Onderbouwing uitgangspunten bepaling stoppersruimte in het PAS 

Bij de berekening van de in het kader van het PAS uit te geven depositieruimte die 
ontstaat door vrijkomende emissieruimte van stoppende veehouderijen, de zogenoemde 
stoppersruimte, zijn niet alle veehouderijen betrokken die naar verwachting zullen 
stoppen. Er is uitgegaan van de helft van het percentage voorziene stoppers per provincie, 
uitgaande van tabel1 in bijlage 1 van het rapport 'vrijkomende agrarische bebouwing in 
het landelij kqebìed" (https: IIwww.aerius.nl/nl/factsheets/bepa len-ontwi kkeli ngsrui mte- 
stoppers/07-11-2016). Het verwachte effect van deze stoppende bedrijven op de depositie 
is berekend door in 2020 en 2030 alle veehouderijen die geen hobbyboer zijn 
(bedrijfsemissies van meer dan 100 kg/jaar) en die tevens buiten 1 km van Natura 2000- 
gebieden liggen, te laten krimpen met het gehalveerde, provincie afhankelijke percentage. 
De 'depositiewinst' die dit oplevert, is de berekende stoppersruimte voor het gehele eerste 
PAS-tijdvak van zes jaar. 

2.1 Over de gehanteerde percentages 

De percentages zijn gebaseerd op de cijfers uit het rapport 'vrijkomende agrarische 
bebouwing in het landelijk gebied'. Hierin wordt per provincie een beeld gegeven van het 
aantal stoppende bedrijven in de agrarische sector. Bij het berekenen van de 
stoppersruimte is veiligheidshalve uitgegaan van de helft van het in dit rapport genoemde 
stopperspercentages. Daarnaast is er veiligheidshalve voor gekozen om in de 
berekeningen de 'hobbyboeren' nooit te laten stoppen, evenals de bedrijven die binnen 
1 km van een Natura2000 gebied liggen en die daardoor een relatief hoge bijdrage hebben 

I aan de depositie. 

2.2 Over de keuze om bij de berekening alle bedrijven 'een beetje' te laten 
stoppen 

In de praktijk zullen bepaalde bedrijven stoppen, en andere juist doorgaan. Het is echter 
niet mogelijk op voorhand te zeggen welke bedrijven de stoppers zijn. Daarom is er voor 
gekozen in de berekeningen ieder bedrijf 'een beetje' te laten stoppen. Het voordeel is dat 
heel grote pieken in stoppersruimte worden voorkomen. 

Samenvattend: De basis voor het bepalen van de stoppersruimte voor het gehele eerste 
PAS periode van zes jaar, is het percentage stoppende agrarische bedrijven per provincie 
zoals dat volgt uit het rapport 'vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijkgebied'. 
Bij het berekenen van de stoppersruimte zijn vervolgens behoudende keuzes gemaakt: 

• In de berekeningen is gerekend met de helft van de percentages uit het genoemde 
rapport 

• Bedrijven binnen 1 km van Natura2000 gebieden en hobbyboeren zijn uitgesloten 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/06/27/vrijkomende-agrarische-bebouwing-in-het-landelijk-gebied 
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3. Omvang beschikbaar gestelde en benutte stoppersruimte 

Onderstaande figuren en tabellen geven inzicht in de omvang en benutting van de 
beschikbaar gestelde stoppersruimte in het PAS. Deze ruimte is berekend met AERIUS 
overeenkomstig de bovengenoemde uitgangspunten. In de eerste 3 jaar is 60% is van de 
vastgestelde stoppersruimte (2015-2021) beschikbaar gesteld. Dit komt neer op 30% van 
de berekende stoppersruimte als gevolg van bedrijfsbeëindigingen en verplaatsing van 
activiteiten. 

Figuur 1: Ruimtelijk beeld van de beschikbaar gestelde ruimte uit de eerste drie jaar van 
het PAS. 

In figuur 1 is het ruimtelijk beeld weergegeven van de omvang van de beschikbaar 
gestelde stoppersruimte binnen het PAS in de afgelopen 3 jaar in N mol/ha/jaar. De 
berekende stoppersruimte is groter in landbouw intensiever gebieden, dan in regio's waar 
de landbouw bijdrage beperkt is. Het figuur 2 is weergegeven een ruimtelijk beeld van de 
benutting van de beschikbaar gestelde stoppersruimte. Let op, voor de kleur van het 
hexagoon (256 ha) is de kleur van het hexagoon (lha) genomen met de hoogste 
benutting. Dit geeft dus een conservatief beeld. In tabellhier onder is op provincie 
niveau de gemiddelde stoppersruimte weergegeven. 
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Figuur 2; Ruimte/ijk beeld van de benutte stoppersruimte die beschikbaar is geste/d. 
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Stoppersruimte (gemiddeld) 

Beschikbaar Benut 

Hexagonen Aandeel in mol/ha/j mol/haJj (OJo) 
(aantal depositierui mte, 
relevante) Segment 2 en 

Grenswaarde 
reservering (-) 

Nederland 252940 45% 11.8 2.9 14% 

Drenthe 15731 46.85% 11.5 1.1 7.07% 

Friesland 22802 16.94% 4.2 0.3 2.14% 

Gelderland 107111 63.46% 18.0 5.3 23.20% 

Groningen 3689 1.63% 3.2 0.0 0.30% 

Limburg 15536 48.29% 12.5 4.6 21.68% 

Noord-Brabant 17407 47.19% 10.8 1.2 11.71% 

Noord-Holland 24853 26.70% 3.6 0.0 0.78% 

Overijssel 19510 38.41% 11.7 2.0 11.28% 

Utrecht 2005 18.96% 8.4 0.7 4.72% 

Zeeland 10819 7.60% 1.5 0.0 0.01% 

Zuid-Holland 13477 17.66% 3.0 0.0 0.01% 

TabeIl: Omvang van de gemiddelde stoppersruimte op provinciaal niveau. 
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4. Is in de beoordeelde depositietrend voldoende rekening gehouden met het 
uitgeven van de beschikbaar gestelde stoppersruimte? 

De berekening van de stoppersruimte is gebaseerd op generieke aannames vooraf. De 
vraag is of deze aannames voldoende voorspellende waarde hebben wat betreft de 
omvang en ruimtelijke verdeling van de daadwerkelijk vrijkomende ruimte door stoppers. 
Alleen dan kan gesteld worden dat in de depositietrend ecologisch beoordeeld is. Om hier 
een gevoel voor te krijgen is een aantal analyses gedaan: 

1. Als eerste stap is de beschikbaar gestelde stoppersruimte in M16L/R16L vergeleken 
met de depositie door daadwerkelijke stoppende of krimpende bedrijven, uitgaande 
van GIAB gegevens, in de periode 2012-2015. Het doel van deze analyse is inzichtelijk 
maken in hoeverre de ruimtelijke verdeling van de beschikbaar gestelde 
stoppersruimte aansluit bij het patroon van daadwerkelijk vrijgekomen depositie op 
basis van historische GIAB gegevens (periode van 3 jaar). Dit geeft inzicht in hoeverre 
de berekeningen vooraf in het algemeen ruimtelijk 'matchen' met wat in de praktijk is 
gebeurd 

2. Vervolgens is er een analyse gemaakt van het ruimtelijk patroon van de beschikbaar 
gestelde stoppersruimte, en het ruimtelijk patroon van de benutting van 
depositieruimte door meldingen en vergunningen in AERIUS Register. Het doel van 
deze analyse is om te kijken hoe de ruimtelijke verdeling van toekomstige 
ontwikkelingen 'matcht' met de beschikbaar gestelde depositieruimte 

3. Als laatste analyse is gekeken wat de impact op de dalende lijn zou zijn, in het geval er 
tegenover de beschikbaar gestelde stoppersruimte geen enkel feitelijk stoppend bedrijf 
zou staan: een uiterst conservatieve worst case I 

4.1 GIAB analyse: vergelijking stoppersruimte met vrijgekomen depositie door 
stoppers volgens GIAB 

Bij de GIAB analyse zijn verschillende GIAB bestanden met elkaar vergeleken om te kijken 
waar er emissie is veranderd is als gevolg van krimpende bedrijven of bedrijfsbeëindiging. 
De veranderde emissie is omgerekend naar een stikstofdepositie effect per hexagoon wat 
is vergeleken met de stoppersruimte zoals die beschikbaar is gesteld voor de eerste 3 jaar 
van het PAS. 

Gehanteerde aanpak 

• De GIAB-bestanden van 2012 tim 2015 zijn als basis gebruikt; 

• De emissies op stalniveau zijn in de verschillende bestanden geaggregeerd tot emissies 
per 'bedrijfscel' van (100 bij 100m), onderverdeeld naar de diersoorten kippen, 
melkvee en varkens. De aggregatie naar bedrijfscel is nodig, omdat in historische GIAB 
gegevens hetzelfde bedrijf niet uniek identificeerbaar is in verschillende 
gegevensbestanden; 
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• Per bedrijfscel is gekeken óf en zoja hoeveel emissie verandering er is geweest in de 
drie jaar tussen 2012 en 2015. Dit kunnen dan afnames zijn veroorzaakt door 
krimpende of gestopte bedrijven; 

• De afnames van de emissie veranderingen per bedrijfscel zijn doorgerekend, waarbij 
bedrijfscellen binnen 1 km van een Natura 2000 gebied buiten beschouwing zijn 
gelaten. Dit is gedaan omdat bij het bepalen van de stoppersruimte in het PAS deze 
conservatieve aanname ook is toegepast; 

• Door het verwerken van nieuwe inzichten in de verschillende GIAB versies ontstonden 
in een aantal gevallen zeer grote emissie verplaatsingen. Deze emissie verplaatsingen 
zijn eerder toe te kennen aan administratieve wijzigingen (splitsing tussen hoofd- en 
nevenvestigingen) dan aan daadwerkelijke stoppers, en zijn daarom veiligheidshalve 
bij de verdere analyse buiten beschouwing gebleven; 

• Het resultaat van de stikstofberekening is een depositieafname door verplaatste of 
beëindigde activiteiten in de periode 2012-2015 op basis van GIAB. Deze 
depositiewaarden zijn vergeleken met de beschikbaar gestelde stoppersruimte in M16L. 

Resultaat 

In figuur 3 is het (genormaliseerde) resultaat weergegeven van de vergelijking op hectare 
niveau van de beschikbaar gestelde stoppersruimte en de reeksanalyse met GIAB. Uit het 
figuur blijkt dat, behoudens een beperkt aantal lokale uitzonderingen, er een goede 
overeenkomst is tussen de depositieresultaten. De spreiding is vooral gerelateerd éjlan de 
hoogte van de depositie, wat betekent dat de verschillen vooralontstaan door verschillen 
tussen de onderliggende emissieverdelingen. Omdat bij de GIAB reeksanalyse de 
veranderingen in emissie binnen 1km zijn weggelaten, zijn de datasets goed te 
vergelijken. Dan nog is gemiddeld genomen de omvang van de beschikbaar gestelde 
stoppersruimte iets lager dan op basis van de reeks analyse verwacht mag worden. 
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Stoppersruimte M16L, genormaliseerd (mol/ha/jaar) 

Figuur 3: Vergelijking op hectare niveau van de beschikbaar geste/de stoppersruimte en de 
reeksana/yse met GIAB. 

Om te zien hoe sterk het verband is, zonder extreme waarden, is in onderstaande grafiek 
hetzelfde vergelijk gemaakt, alleen zijn de waarden tot het lade en vanaf het gaste 
percentiel buiten beschouwing gelaten. In dat geval wordt duidelijk dat de correlatie 
tussen de stoppersruimte, beschikbaar gesteld met M16L en de emissies horende bij 
krimpende of stoppende bedrijven in de GIAB reeksanalyse sterker is. Dit is weergegeven 
in figuur 4. Daaruit kunnen we concluderen dat er tot op heden niet meer stoppersruimte 
beschikbaar is gesteld in de eerste PAS-periode dan daadwerkelijk zou kunnen ontstaan op 
basis van gegevens over de afgelopen jaren. 
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Stoppersruimte M16L, 80% van de data, genormaliseerd (mol/ha/jaar) 

Figuur 4: Vergelijking op hectare niveau van de beschikbaar gestelde stoppersruimte en 
de reeksanalyse met GIAB voor waarden tussen het lade en 9aste percentiel. 

Conclusie stap 1: Behoudens een beperkt aantal lokale uitzonderingen, is er een goede 
overeenkomst tussen de stoppersruimte die beschikbaar is gesteld en de berekende 
vrijgekomen depositie ten gevolge van stoppende en krimpende bedrijven in de periode 
2012-2015 volgens GIAB. Daaruit kunnen we concluderen dat er tot op heden niet meer 
stoppersruimte beschikbaar is gesteld in de eerste PAS-periode, dan daadwerkelijk zou 
kunnen ontstaan op basis van gegevens over de afgelopen jaren. 

4.2 Analyse AERIUS Register: vergelijking patroon benutte ruimte met patroon 
stoppersruimte 

Bij stap 1 is gekeken of het aannemelijk is dat de stoppersruimte zoals die beschikbaar is 
gesteld, overeenkomt met ruimte die daadwerkelijk beschikbaar zou komen, uitgaande 
van gegevens over de afgelopen jaren. Daarbij is gewerkt met vergelijkbare datasets, die 
beiden gebaseerd zijn op historische gegevens. Met de stoppersruimte wordt beoogd 
toekomstige ontwikkelingen ruimte te bieden. Een bron om meer naar de verwachte 
ontwikkelingen te kijken in de nabije toekomst, is AERIUS Register. Immers, in Register 
bevinden zich meldingen en aanvragen die aanspraak maken op de depositieruimte en die 
dus een perspectief bieden op toekomstige ontwikkelingen. 
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Stoppersruimte M16L, genormaliseerd (mol/ha/jaar) 

Figuur 5: Depositiebijdragen van alle landbouw meldingen en vergunningen uit Register in 
relatie tot de stoppersruimte. 

In figuur 5 is de berekende depositiebijdrage van alle landbouw meldingen en 
vergunningen uit Register (maart 2018), afgezet tegen de beschikbaar gestelde 
stoppersruimte. Duidelijk is te zien dat het patroon van uitgifte van depositieruimte veel 
locatie specifieker is dan beschikbaar gestelde stoppersruimte. Dit is te zien in de grote 
variatie in losliggende puntjes in de puntenwolk. Ook zien we het verschil in waarde 
verdeling terug in het histogram (figuur 6) tussen AERIUS Register en de GIAB- 
reeksanalyse of de stoppersruimte in Monitor 2016L. 
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• Stoppersruimte M16L • GIAB reeksanalyse 2012-2015 • AERIUS Register 
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Figuur 6: Histogram met de waarde verdeling van de drie resultatensets. 
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Figuur 7: Ruimtelijk verschil in standaarddeviatie tussen het vergelijk stoppersruimte M16L 
en GlAB reeksanalyse en stoppersruimte M16L en AERlUS Register. 
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In figuur 7 is de standaarddeviatie op kaart weergegeven, waarbij ook goed te zien is dat 
de verschillen tussen Register en de stoppersruimte (rechts) zich overal voordoen, en er 
tussen deze datasets dus een minder goede correlatie is dan tussen de GIAB reeksanalyse 
en de stoppersruimte (links). Bij die laatste is te zien dat de grootste verschillen 
geconcentreerd zijn in de regio's waar tussen 2012 en 2015 de scheiding tussen hoofd en 
neven vestiging zijn verbeterd. 

Dat het patroon van uitgifte van depositieruimte veel locatie specifieker is dan de 
berekende stoppersruimte is niet erg, omdat de omvang van de depositieruimte en 
daarmee de uitgifte gelimiteerd is. Wel illustreert het dat het lastig is om vooraf op 
locatieniveau voorspellingen te doen. Om die reden is ook besloten om vooralsnog geen 
extra stoppersruimte beschikbaar te stellen. 

Het risico op stijgingen in depositie omdat er ergens stoppersruimte wordt uitgegeven 
zonder dat er daadwerkelijk (voldoende) stoppers tegenover staan, is het grootste op 
plaatsen waar veel stoppersruimte beschikbaar is gesteld en tegelijkertijd een grote claim 
op die ruimte wordt gedaan (hoge benutting). Om inzicht te krijgen in het mogelijke effect 
hiervan op de daling, is stap 3 uitgevoerd. 

Conclusie: Uit de uitgevoerde analyse volgt dat het patroon van uitgifte van 
depositieruimte veel locatie specifieker is dan beschikbaar gestelde stoppersruimte. Dit 
geeft aan dat het lastig is om op locatieniveau vooraf voorspellingen te doen waar de 
meeste stoppersruimte zal worden benut. 

4.3 Effect op de dalende lijn indien stoppersruimte niet zou ontstaan 

Als laatste stap is een analyse gemaakt wat de impact zou zijn van de al uitgegeven 
stoppersruimte op de verwachte depositiedaling, als de situatie zich zou voordoen dat er in 
het geheel geen bedrijven zouden zijn die stoppen of activiteiten verplaatsen. Daarvoor is 
de volgende aanpak gehanteerd: 

• De beschikbaar gestelde depositieruimte is overalopgeteld bij de totale depositie in 
2020 (onrealistische worst case dat alle stoppersruimte wordt uitgegeven terwijl er 
geen enkel bedrijf echt stopt) 

• Vervolgens is gekeken of er ergens hexagonen zijn waar de kritische depositiewaarde 
al (bijna) wordt overschreden en waar de totale depositie door de optelling hoger 
uitkomt in 2020 dan in 2014 
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Het blijkt dat er in dat geval bij 3 hexagonen waar nu de kritische depositiewaarde al is 
overschreden, een toename van de totale stikstofdepositie zou kunnen optreden tussen 
2014 en 2020. Daarbij is echter nog geen rekening gehouden met het volgende: 

• De berekende totale depositie in 2020 is inclusief de volledige uitgifte van 
depositieruimte voor het gehele eerste tijdvak van zes jaar. Echter nog niet de 
volledige depositieruimte is al beschikbaar gesteld 

• Veel aanvragen die depositieruimte nodig hebben op bepaalde hexagonen, en dus zijn 
opgenomen in AERIUS Register, zorgen met hun aanvraag voor een netto afname van 
depositie op andere hexagonen. Dit blijkt uit een analyse op basis van 
praktijkgegevens uit Register. Met deze 'negatieve depositieruimte' van werkelijke 
aanvragen en meldingen wordt geen rekening gehouden bij het bepalen van de totale 
depositietrend. Het gaat gemiddeld voor Nederland om ordegrootte 15 mol/ha/jaar. 
Waarbij opgemerkt moet worden dan niet alle aanvragen die geen ontwikkelingsruimte 
nodig hebben in AERIUS Register zijn opgenomen. 

Vanwege bovenstaande overwegingen kan de uitgevoerde analyse als heel behoudend 
worden beschouwd en is het op dit moment niet de verwachting dat het uitgeven van de 
op dit moment beschikbaar gestelde stoppersruimte al daadwerkelijk zal kunnen leiden tot 
stijgingen in totale depositie. 

Conclusie: Uit de analyse blijkt dat het niet aannemelijk is dat de stoppersruimte die in 
de eerste drie jaar van het PAS beschikbaar is gesteld zal leiden tot stijgingen in de totale 
depositie, dan wel dat er lokaal grote afwijkingen zullen ontstaan tussen de verwachte 
depositiedaling en de praktijk. 
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