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Stikstof in Steenwijkerland
Niet alles kan

In mei 2019 barste de stikstofcrisis los, door het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Veel
bouwprojecten vielen stil. Landelijk zijn een aantal noodmaatregelen genomen, denk aan het verlagen van de
maximum snelheid en het aannemen van een spoedwet, om te voorkomen dat alle projecten stil zouden vallen.
De noodmaatregelen die tot nu toe genomen zijn hebben ervoor gezorgd dat er weer iets mogelijk is, maar zijn
geen duurzame oplossing voor de lange termijn.
Stikstof in Steenwijkerland
Het thema stikstof raakt op dit moment in Steenwijkerland met name ondernemers in de agrarische- en bouwsector. Als
collectieve belangenbehartiger wil de Business Club Steenwijkerland de bewustwording op dit thema bij alle ondernemers
in Steenwijkerland vergroten. Stikstof raakt ons, nu of in de toekomst, allemaal. Mede door stikstof kan niet alles meer. Hier
willen wij u graag bewust van maken.
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Stikstof, hoe zit het nu precies?
Over stikstof wordt veel gesproken, maar dat wil niet zeggen dat iedereen precies weet waar het over gaat. Met deze ﬂyer
proberen wij één van de meest complexe vraagstukken van deze tijd overzichtelijk weer te geven.

Depositie in Natura-2000 gebieden
in, of nabij, Steenwijkerland
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Stikstof is op zichzelf geen probleem, maar bepaalde
stikstofverbindingen zorgen wel degelijk voor
problemen.
In verbinding met waterstof wordt stikstof amoniak
(NH3) en in verbinding met zuurstof ontstaan
stikstofoxiden (NOx).
Stikstofoxiden ontstaan tijdens verbrandingsprocessen.
Dit is het gedeelte wat de industrie uitstoot en ook de
bouwsector raakt.

Het neerdalen van deze stikstofverbindingen (depositie) heeft
een negatief effect op de ﬂora en fauna.
De toegestane omvang van de jaarlijkse stikstofdepositie
op Natura2000 gebieden wordt afzonderlijk bepaald. Feit is
dat de huidige kritischedepositiewaarde (KDW) nu al wordt
overschreden.
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Groeien of uitbreiden?
Vaak nu al actie vereist!
GROEIEN OF UITBREIDEN IN
STEENWIJKERLAND?

ACHT NATURA 2000 GEBIEDEN

Stikstofoxiden ontstaan tijdens verbrandingsprocessen bij
bedrijven. Denk hierbij aan alle machines die op fossiele
brandstoffen rijden en processen die gebruik maken van
aardgas. Nieuwe of extra verbrandingsprocessen zorgen dus
voor meer stikstofoxiden.
Juist in Steenwijkerland, met acht Natura 2000 gebieden in
de buurt, kan dit voor problemen zorgen.

De acht Natura 2000 gebieden in en rondom Steenwijkerland
hebben allemaal een eigen kritische depositiewaarde. Een
bedrijf in de gemeente Steenwijkerland is bijna altijd in de
buurt van een Natura 2000 gebied gevestigd. Er bestaat
dus een grote kans dat de extra depositie die ontstaat
door nieuwe activiteiten bij uw bedrijf neerdaalt in één of
meerdere Natura 2000 gebieden.
Wilt u nu of in de toekomst uw bedrijf uitbreiden (fysiek
of qua activiteiten) dan is er daarom een grote kans dat
de stikstofdiscussie ook uw bedrijf raakt. Het is verstandig
om nu actie te ondernemen om de ontwikkelingen in de
toekomst mogelijk te maken.
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Wilt u uw bedrijf nu of in de toekomst uitbreiden (fysiek
of qua activiteiten), dan is het belangrijk dat u met een
ecologische onderbouwing kunt aantonen dat het project
niet leidt tot aantasting van Natura 2000 gebied. Met de
AERIUS-calculator kunt u de stikstofdepositie berekenen.
Is er een toename van de uitstoot dan kan intern- of extern
salderen een oplossing bieden.
Dit is ingewikkelde materie, maar er zijn diverse partijen die
u hierbij kunnen ondersteunen. Het spreekt voor zich dat
het belangrijk is dat uw bedrijf nu in overeenstemming met
de huidige wet- en regelgeving handelt.

ONDERSTEUNING

WERKGROEP
Vanuit Business Club Steenwijkerland
is een werkgroep stikstof
samengesteld.
Ondernemers in deze werkgroep
behartigen de belangen van de
ondernemers op dit onderwerp en
zetten concrete acties in gang.
De werkgroep denkt ook graag met
u mee. Schroom daarom niet om
de werkgroep te laten weten waar u
tegenaan loopt.

Roept deze ﬂyer vragen op of wilt u aan de slag om ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te maken?
De accountmanagers van de Business Club Steenwijkerland ondersteunen u graag.

