
10  TEKORTKOMINGEN IN HET NEDERLANDSE STIKSTOFBELEID  

  

1. Het stikstofbeleid stuurt op een middel (rekenmodel Aerius) in plaats van op het doel: goede staat 

van instandhouding van de natuur.  

2. De overheid heeft niet onderzocht of de investering van 5 miljard euro voor stikstofmaatregelen leidt 

tot een verbetering van de natuurkwaliteit. Het is goed denkbaar dat deze investering niet leidt 

tot een betere natuurkwaliteit. 

3. De natuurwetgeving in Nederland is zodanig complex gemaakt, dat de overheid al jaren niet in staat 

blijkt te zorgen voor een deugdelijk juridisch kader. Bedrijven worden daar keer op keer de dupe 

van, doordat wetgeving en vergunningen juridisch niet houdbaar blijken.   

4. Stikstofmodel Aerius is nooit gevalideerd met metingen in de praktijk over de neerslag (depositie) 

van stikstof op natuurgebieden. Dit heeft als gevolg dat de onzekerheden groot zijn, en het model 

voortdurend wordt bijgesteld. Met telkens andere uitkomsten als gevolg.  

5. De Commissie Meten en Berekenen Stikstof oordeelde in juni 2020 dat rekenmodel Aerius niet doel-

geschikt is voor het stikstofbeleid. Aerius rekent op hexagoon-niveau, dat geeft onzekerheden die 

zodanig groot zijn, dat de uitkomsten per definitie onbetrouwbaar zijn. 

6. Doordat Aerius ongeschikt is voor berekeningen op hexagoon-niveau, zijn de effecten van maatrege-

len die hier tóch gebruik van maken, onbetrouwbaar. Het gaat dan met name om de vergunning-

verlening en extern salderen.    

7. Het stikstofbeleid is niet controleerbaar. De natuurkaarten waar het stikstofbeleid mee werkt, zijn 

niet inzichtelijk. De onderbouwing van de natuurmonitoring (natuurkwaliteit) is niet beschikbaar 

en derhalve niet controleerbaar. Met name provincies laten hier steken vallen.   

8. De Kritische Depositie Waarden die toegekend zijn aan habitats, staan al decennia ter discussie. 

Maar worden door de overheid steeds buiten reviews van onderzoekscommissies gehouden.  

9. De stikstofdoelen die Nederland stelt aan natuurgebieden, zijn voor een derde van de gebieden per 

definitie niet haalbaar. Ook bij een leeg Nederland worden deze doelen nog niet gehaald. Een 

overheid mag geen onhaalbare doelen stellen. 

10. Europa onderscheidt 14 factoren die de staat van de natuur kunnen aantasten: landbouw, mensen/

toeristen, waterwinning, natuurlijke processen, ziekten en plagen, etc. Nederland kent geen ge-

wicht toe aan de invloed van de individuele factoren op de verschillende gebieden. Daardoor is 

onbekend hoe groot de rol van stikstof is in het hele palet van factoren.  
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