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Achtergrond
Deze analyse gaat in op de volgende onderwerpen:
1. De onderbouwing van projecten onder de drempelwaarde in het PAS programma. Een
nadere toelichting op de uitgevoerde indicatieve berekeningen voor de veehouderij die
voorafgaand van aan het PAS en bij het advies van het StAB (Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak) zijn gemaakt.
2. Een aanvullende analyse die recent is uitgevoerd, waarbij de volgende punten zijn
onderzocht:
a. Actualisatie van de eerder uitgevoerde verkennende berekeningen op basis van
de laatste (wetenschappelijke) inzichten;
b.

Aanvullende contra analyse op basis van praktijkgegevens uit het PAS.

Samenvatting
Uit de indicatieve berekeningen die zijn gedaan vóór de vaststelling van het PAS volgde de
verwachting dat de cumulatieve bijdrage van de 'drempelwaardebedrijven' maximaal 7
mol/ha/jaar zou zijn. Uit de geactualiseerde berekeningen volgt een maximale bijdrage die
wat betreft het landelijk beeld beperkt hoger ligt. De hogere bijdrage ten opzichte van de
oorspronkelijke berekeningen is vooral het gevolg van de andere (meer gelijkmatige)
ruimtelijke verdeling van de groei-emissies. Rondom de Peel-gebieden en in het noorden
van het land is dit effect sterker dan landelijk gemiddeld.
De resultaten van een analyse van praktijkgegevens komen landelijk gezien overeen met
de resultaten van de actualisatie van de indicatieve berekeningen en laten zien dat juist in
de Peel-gebieden de cumulatieve bijdrage lager is dan op basis van de actualisatie van de
indicatieve berekeningen kan worden verwacht.
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1. Onderbouwing

van projecten

onder de drempelwaarde

in het PAS programma

Projecten onder de drempelwaarde zijn binnen het PAS onderdeel van de autonome groei.
Het gaat immers om ontwikkelingen die geen vergunning- of meldingsplicht kennen. Voor
'autonome groei' is in het PAS vooraf ruimte gereserveerd en het invullen van deze ruimte
is als onderdeel van de totale depositie ecologisch beoordeeld. De benodigde
depositieruimte voor projecten die onder de drempelwaarde vallen, is - voordat het PAS
werd vastgesteld - op basis van indicatieve berekeningen ingeschat en beoordeeld. In het
kader op de volgende pagina zijn deze verkennende berekeningen toegelicht.

De conclusies van de indicatieve berekeningen voorafgaand aan het PAS waren:
•

Verwachting dat binnen de veehouderij ruim 5.200 bedrijven hun groei, op basis van
specifiek verfijnd scenario, zouden kunnen realiseren onder de drempelwaarde;

•

Verwachting dat de maximale cumulatieve bijdrage van de ontwikkelingen onder de
drempelwaarde binnen een gebied in 95% van de gebieden onder de 4 mol/ha/jaar zou
blijven en in geen enkel gebied boven de 7 mol/ha/jaar zou uitkomen. Specifiek voor
de Peelgebieden :
o

Groote Peel een maximum van 0,6 mol/ha/jaar

o

Deurnsche Peel en Mariapeel een maximum van 1,2 mol/ha/jaar

Daarnaast was de inschatting dat de gemiddelde cumulatieve bijdrage in 90% van de
gebieden onder de 2 mol/ha/jaar zou blijven en in geen enkel gebied boven de 4
mol/ha/jaar zou uitkomen. Deze verwachting was gebaseerd op een generieke omrekening
per gebied, om van maximale bijdragen te komen tot verwachte gemiddelde bijdragen.

In 2015, bij een update in 2016, is op basis van deze resultaten geconcludeerd dat het
voor de veehouderij naar verwachting om maximaal enkele molen N/ha/jaar zou gaan
(hele le PAS-tijdvak van zes jaar).
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Werkwijze bij indicatieve
start van het PAS

berekeningen

'projecten

onder drempelwaarde'

voor

•

Voor de sector veehouderij is destijds op basis van een
provinciaal gedifferentieerd groeiscenario uit een rapport van
het LEI1 voor ieder bedrijf bepaald wat een verwachte groei
I:.,
zou zijn, als dat bedrijf zou gaan groeien. De omvang van de
groei hing daarbij niet alleen af van de diercategorie (zoals in
"
het landbouwscenario van het PAS), maar ook van de ligging
(welke provincie) en van de omvang (aantal dieren) van het bedrijf. Met name het feit
dat de groei gericht verdeeld werd over grote en kleine bedrijven, was destijds de
reden om dit scenario te gebruiken voor de analyse, in plaats van het 'gewone' PAS
scenario, ook al had het geen formele status in het PAS

•

Op basis van de aannames uit het scenario, werd bepaald hoeveel bedrijven de voor
hen verwachte groei zouden kunnen realiseren zonder overschrijding van de
drempelwaarde. Hiervoor werd voor ieder bedrijf de verwachte groei doorgerekend op
een representatieve set hexagonen:
o

Alle relevante receptoren op de grens van het gebied

o

Aantal random bepaalde relevante receptoren binnen het N2000 gebied. Het
aantal was afhankelijk van het totale aantal hexagonen in het gebied

•

Voor ieder bedrijf werd op deze manier bepaald en vastgelegd wat de maximale
bijdrage per Natura2000 gebied was. De bedrijven waar de maximale berekende
bijdrage in alle gebieden onder de 0,05 mol/ha/jaar bleef.ìwaren de
'drempelwaardebedrijven'. Voor deze bedrijven werd aangenomen dat ze hun groei
kunnen realiseren onder de drempelwaarde.

•

De berekende maximale bijdragen van alle drempelwaardebedrijven werden
vervolgens per N2000 gebied bij elkaar opgeteld om het verwachte cumulatieve effect
per gebied te bepalen. Dit was dus een optelsom van maximale bijdragen, die op
verschillende hexagonen berekend waren

•

Bij het optellen werd op twee punten een correctie uitgevoerd:
o

Correctie voor feit dat niet alle bedrijven daadwerkelijk gaan groeien. In de
analyse werden bij het bepalen wat de 'drempelwaardebedrijven' waren, alle
bedrijven doorgerekend die volgens het scenario zouden kunnen groeien.
Echter, onderdeel van het scenario waren ook percentages die aangaven welk
deel van de bedrijven in een bepaalde categorie daadwerkelijk zou gaan
groeien. Dat percentage is toegepast als correctiefactor op iedere berekende
individuele maximale bijdrage, alvorens te cumuleren. Bijvoorbeeld, als in een
bepaalde provincie, diercategorie en klasse 80% van de bedrijven ging groeien,
werden de berekende maximale bijdragen van alle drempelwaardebedrijven in
deze categorie vermenigvuldigd met 0,8 voordat gecumuleerd werd

De Koeijer et al. (2014) Ontwikkeling dieraantallen tot 2020 -provinciaal gedifferentieerde scenario's (LEI 14-087) Wageningen:
LEI Wageningen UR (onderzoek uitgevoerd in opdracht van provincie Friesland)
1
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o

Correctie om van cumulatieve maximale bijdragen te komen tot een
gebiedsgemiddelde. Van elk drempelwaardebedrijf werd de maximale bijdrage
gebruikt, maar in werkelijkheid zullen nooit alle maximale bijdragen op
dezelfde plek plaatsvinden. De cumulatieve maximale bijdrage werd daarom
nog omgerekend naar een meer realistisch gebiedsgemiddelde cumulatieve
bijdrage. Dit werd gedaan door de maximale cumulatieve bijdrage te
vermenigvuldigen met een gebiedsafhankelijke correctiefactor. De
correctiefactor was bepaald door de gemiddelde stalbijdrage in M14.2 te delen
door de maximale stalbijdrage in M14.2 voor datzelfde gebied.

2. Aanvullende

analyse in 2018

Op dit moment is het PAS bijna drie jaar in werking en zijn op basis van actuele gegevens,
twee aanvullende analyses gedaan ter actualisatie van de indicatieve berekeningen uit
2015.

2.1 Actualisatie

indicatieve

berekeningen

met actuele GIAB gegevens

De indicatieve berekeningen van destijds zijn geactualiseerd, met de volgende verschillen:
•

Als basis is bij de actualisatie uitgegaan van het actuele GIAB bestand (dit zijn de
brongegevens voor de stalemissies in AERIUS, M16L)

•

De bepaling van de representatieve set receptoren waarop is gerekend, is verbeterd
(zie onderstaand kader) en er is gerekend met de actuele versie van OPS (versie 2018)

•

Voor de groei per bedrijf die is doorgerekend, is uitgegaan van het meest recente
groeiscenario dat ook gehanteerd wordt in het PAS (PBL/CBS) en niet meer van het
destijds gebruikte groeiscenario uit het LEI rapport. De groei voor de landbouwsector,
specifiek stallen, is in het gebruikte PBL scenario per diercategorie bepaald en
vervolgens gelijkmatig verdeeld over alle veehouderijen in die categorie (zie AERIUS
factsheets 419-3764 - 'groeipercentages dieraantallen' en 391-3210 - 'bepalen
emissies stallen')

•

Niet meer alleen de maximale bijdrage van alle bedrijven op ieder N2000 gebied is
opgeslagen, maar alle resultaten op de doorgerekende receptoren. Daardoor is het
mogelijk om resultaten per receptor te cumuleren, en hoeft er niet meer gewerkt te
worden via een gebieds-specifieke correctie.
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2.2 Bepalen representatieve

steekproef

van hexagonen

per N2000 gebied

•

Stap 1: van alleen de relevante hexaqonerr' is een aselecte steekproef van 10%
genomen. Dit komt neer op ruim 25.000 hexagonen verdeeld over Nederland

•

Stap 2: per Natura2000 gebied is stap 1 aangevuld met een selecte steekproef,
waarbij de relevante hexagonen in het gebied zijn gesorteerd voor de volgende 3
variabelen:
o

Hoogste totale stikstofdepositie in 2014

o

Minst resterende ontwikkelingsruimte

o

Minst resterende depositieruimte in het segment Grenswaardereservering

in Segment 2

Voor iedere variabele is bij de sortering de eerste 10% van de hexagonen aan de totale
steekproef toegevoegd. Het minimumaantal hexagonen dat is toegevoegd per sortering
was 50, tenzij het totale aantal hexagonen in het N2000 gebied minder was dan 50
Het resultaat van stap 1 en stap 2 is samengevoegd tot de totale steekproef (ruim 39.000
receptoren)
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Figuur 1; Voorbeeld voor 4 gebieden waarin met blauwe hexagonen is aangegeven welke
onderdeel van de representatieve steekproef.
2 Hexagonen met stikstofgevoelige habitatlypen en/of leefgebieden die zij aangewezen of gekoppeld aan aangewezen soorten,
zie ookjacsheet 'Relevante en OR-relevante hexagonen'
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Conclusie naar aanleiding van de actualisatie van de indicatieve berekeningen:
•

•

•

Op basis van groeiscenario van PBL/CBS wordt voor ruim 19.000 bedrijven berekend
dat ze zouden kunnen groeien onder de drempelwaarde (op alle hexagonen in de
steekproef een bijdrage onder de 0,05 mol/ha/jaar)
a

Dit is aanzienlijk meer dan de ruim 5.200 bedrijven uit de eerdere analyse

a

De belangrijkste verklaring hiervoor is het verschil in groeiscenario: bij het
ruimtelijk meer gelijkmatig verdelen van de emissie ontwikkeling (groei) zoals
in het PAS-scenario gebeurt, krijgen meer bedrijven een kleinere hoeveelheid
groei toebedeeld. Dit leidt tot meer bedrijven die vervolgens onder de
drempelwaarde (kunnen) blijven. In de realiteit zal de emissie ontwikkeling
(groei) op bedrijfsniveau plaatsvinden, waardoor op die locatie de groei groter
zal zijn dan de bedrijfsgemiddelde groei. Het totale aantal bedrijven dat groeit
in emissie zal evenwel kleiner zijn dan in het PBL/CBS-scenario.

De cumulatieve bijdrage van de ruim 19.000 bedrijven die volgens het gehanteerde
groeiscenario kunnen groeien onder de drempelwaarde, is gemiddeld voor Nederland
op 3,1 mol/ha/jaar
a

Op 90% van de doorgerekende hexagonen blijft de gebiedsgemiddelde bijdrage
onder de 5,0 mol/ha/jaar

a

Het maximum dat is berekend ligt op 8,6 mol/ha/jaar

Specifiek voor de Peel gebieden ligt de gemiddelde bijdrage in dezelfde ordegrootte:
a

De gemiddelde cumulatieve bijdrage is 3,0 mol/ha/jaar

a

De bijdrage varieert tussen de 1,5 tot 6,3 mol/ha/jaar (90 percentiel 4,1
mol/ha/jaar)

De berekende maximale waarden voor de Peelgebieden zijn groter dan in de
oorspronkelijke indicatieve berekeningen. Voornaamste oorzaak hiervoor is de andere
ruimtelijke verdeling van de groei: rondom de Peel gebieden liggen veel grotere
veehouderijen, die bij de indicatieve berekeningen destijds minder kans hadden op een
bijdrage die onder de drempelwaarde blijft. Eenzelfde beeld ontstaat in het noorden van
het land.

2.3 Analyse op basis 'echte' aanvragen

en meldingen

Het complexe van de indicatieve berekeningen op basis van groeiscenario's is het feit dat
generieke aannames omtrent groei, in een berekening worden 'toebedeeld' aan individuele
bedrijven. Dit maakt dat het een theoretische analyse blijft, terwijl het bij de bijdragen
onder de drempelwaarde nu juist gaat om wat er in de praktijk gebeurt bij individuele
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bedrijven. En individuele bedrijven volgen nooit precies de generieke aannames die voor
het landelijk beeld als geheel gelden. Voor de analyse zou het daarom gewenst zijn om
een set 'echte' drempelwaarde-activiteiten door te rekenen. Echter, ontwikkelingen
waarvan het projecteffect overalonder de drempelwaarde blijft, zijn niet vergunning- of
meldingsplichtig, waardoor er ook geen dataset beschikbaar is om door te rekenen.

Wat wel beschikbaar is in AERIUS Register, zijn activiteiten die wél vergunning- of
meldingsplichtig zijn. Deze activiteiten zullen over het algemeen meer emissie hebben dan
de 'drempelwaarde-activiteiten', maar de verwachting is dat ze wat betreft ruimtelijke
verdeling over Nederland en generieke kenmerken wél vergelijkbaar zijn met
'drempelwaarde-activiteiten' in dezelfde sector. Daarom is ervoor gekozen om op basis
van echte aanvragen en meldingen uit 3 jaar PAS een inschatting te maken wat het
cumulatieve effect is van 'veel kleine bijdragen onder de drempelwaarde samen'. De
kracht van deze analyse in aanvulling met de indicatieve berekeningen, is het feit dat het
gaat om 'echte' aanvragen en meldingen, met een natuurlijke variatie in kenmerken, die
ook nog eens op een reële wijze ruimtelijk verdeeld zijn over Nederland.

De volgende aanpak is gehanteerd:
•

Er is gerekend op dezelfde set representatieve hexagonen die is gebruikt bij de
actualisatie van de indicatieve berekeningen M16L

•

Voor de analyse zijn alle aanvragen en meldingen uit Register (vanaf het beqin van het
PAS tot en met januari 2018) doorgerekend waarvan de benodigde ontwikkelings- of
depositieruimte op de gehanteerde set hexagonen onder de drempelwaarde blijft. Op
die manier ontstaat een beeld van de som van veel bijdragen die individueel allemaal
onder de drempelwaarde blijven. Het gaat om bijna 1.250 aanvragen en meldingen:
dat is ordegrootte 15% van alle aanvragen en meldingen in Register

•

AI deze bijdragen onder de drempelwaarde zijn op ieder hexagoon uit de set
gesommeerd om een gevoel te krijgen wat dat aan cumulatieve bijdrage oplevert

De conclusie van de analyse op basis van werkelijke aanvragen en meldingen uit Register
is de volgende:
•

Gemiddeld komt de som van alle bijdragen onder de drempelwaarde uit op 1,2
mol/ha/jaar, waarbij op 90% van de doorgerekende hexagonen de bijdrage niet meer
is dan 2,0 mol/ha/jaar. De maximale berekende bijdrage die voorkomt in de set
representatieve hexagonen is 8,6 mol/ha/jaar

•

Specifiek in de Peel-gebieden komt de cumulatieve bijdrage van bijdragen onder de
drempelwaarde lager uit, namelijk op gemiddeld 0,7 mol/ha/jaar (variërend tussen de
0,1 en 1,8 mol/ha/jaar; 90 percentiel 1,0).
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3. Conclusie: wat is nu verwacht
groei?

effect en hoe verhoudt

zich dat tot de totale

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde en de maximale berekende
cumulatieve bijdrage voor de drie beschouwde analyses, afgerond naar hele molen/ha/j.
Voor de indicatieve berekeningen uit 2015 zijn geen gemiddelde waarden opgenomen,
omdat deze destijds alleen ingeschat zijn op basis van de maximale bijdrage in combinatie
met een correctiefactor.
Nederland

gOP

Max

3,3

7,4

3,1

S,O

8,6

3,0

4,1

6,3

1,2

2,0

8,6

0,7

l,O

1,8

Gem.
Indicatieve berekeningen voor start PAS
(2015)*
Actualisatie
(2018)

indicatieve

berekeningen

Analyse met praktijkgegevens (2018)

Peel gebieden
Gem.

gOP

Max
1,2

Tebel L: overzicht resultaten -gemiddeld/90 percentiel/maximaal cumulatief effect
(mol/ha/jaar)
*de 90% percentielwaarde van 3,3 mol/ha/jaar komt overeen met de eerdergenoemde
9S-percentiel waarde van 4 mol/ha/jaar

Het volgende kan op basis van de analyses geconcludeerd

worden:

•

Uit de indicatieve berekeningen die zijn gedaan voor de start van het PAS, volgde de
verwachting dat binnen de veehouderij ruim 5.200 bedrijven hun groei zouden kunnen
realiseren onder de drempelwaarde. Bij de actualisatie van deze berekening is dit
aantal groter, namelijk ongeveer 19.000 bedrijven. De reden voor dit verschil is dat bij
de actualisatie gerekend is met een ruimtelijk gelijkmatiger verdeelde groei, zoals dat
ook in het PAS wordt gehanteerd. Door het meer gelijkmatig verdelen van de groei
over de bedrijven in Nederland, zijn er nu meer bedrijven die in de berekening
uitkomen onder de drempelwaarde dan destijds in de analyse

•

Uit de indicatieve berekeningen die zijn gedaan voor de start van het PAS volgde de
verwachting dat de cumulatieve bijdrage van de 'drempelwaardebedrijven' maximaal 7
mol/ha/jaar zou zijn; uit de geactualiseerde berekeningen volgt een maximale bijdrage
die wat betreft het landelijk beeld beperkt hoger ligt. De hogere bijdrage ten opzichte
van de oorspronkelijke berekeningen is vooral een gevolg van de andere (meer
gelijkmatige) ruimtelijke verdeling van de groei-emissies. Rondom de Peel gebieden en
in het noorden is dit effect sterker dan landelijk gemiddeld

•

Omdat de indicatieve berekeningen gebaseerd zijn op generieke aannames omtrent
groei en niet op feitelijke aanvragen en meldingen, is aanvullend een analyse gedaan
op dezelfde representatieve set hexagonen, maar dan met bijna 1250 'echte'
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aanvragen en meldingen uit de praktijk. Het gaat om activiteiten die op zichzelf
vergunning- of meldingsplichtig zijn, maar waarvoor de benodigde ontwikkelings- of
depositieruimte op de gehanteerde hexagonenset overalonder de drempelwaarde
blijft. Door deze bijdragen vervolgens allemaal bij elkaar op te tellen, ontstaat een
gevoel waar de som van 'veel kleine bijdragen onder de drempelwaarde' op uitkomt,
als wordt uitgegaan van een ruimtelijke verdeling en opbouw van aanvragen en
meldingen uit de praktijk en niet van generieke aannames
•

Uit de aanvullende analyse met praktijkgegevens volgt een cumulatieve bijdrage van
maximaal 9 mol/ha/jaar, en specifiek voor de Peel-gebieden van maximaal
2 mol/ha/jaar. Dat betekent dat de berekening op basis van praktijkgegevens ten
opzichte van de geactualiseerde indicatieve berekeningen niet hoger uitkomt.
o

Gemiddeld gaat het volgens deze analyse om minder dan 1 mol/ha/jaar in de
Peelgebieden (0,7 mol/ha/jaar). Vergeleken met de stalgroei waarmee voor de
Peel-gebieden rekening is gehouden in het PAS, betekent dat gemiddeld 3%
van de totale stalgroei.
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