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Onderwerp  consultatiereactie Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering 

 

 

Excellentie, 

 

Havenbedrijf Rotterdam N.V. (‘HbR’) maakt hierbij gebruik van de gelegenheid te reageren op het 

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn). Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet 

natuurbescherming, de Omgevingswet, het Besluit natuurbescherming en Besluit kwaliteit 

leefomgeving.  

 

Streefwaarde voor stikstofdepositie en natuurherstel 

HbR is verheugd over het voorliggende voorstel om te komen tot het wettelijk vastleggen van de 

structurele aanpak voor natuurversterking en stikstofreductie met als beoogd doel zorg te dragen dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen van artikel 6.1 en 6.2 van de Europese Habitatrichtlijn. Hiermee 

wordt ook de basis gelegd onder toestemmingsbesluiten voor (nieuwe) projecten en initiatieven. 

Om die reden vindt HbR het opvallend dat ter wijziging van de Wet natuurbescherming gesproken 

wordt over een streefwaarde voor de stikstofdepositie, terwijl ter wijziging van de Omgevingswet 

gesproken wordt over een omgevingswaarde. Een omgevingswaarde is in onze ogen minder 

vrijblijvend van aard en is onder huidig recht vergelijkbaar met een grenswaarde in plaats van een 

streefwaarde. HbR ziet graag een nadere toelichting en verduidelijking op dit punt.  

 

Tevens zijn er in de huidige praktijk ook Natura 2000-gebieden waar de 

instandhoudingsdoelstellingen gehaald worden én waar sprake is van een depositieniveau boven de 

zogenaamde kritische depositiewaarden. In artikel 2.1 van het wetsvoorstel ter wijziging van het 

Besluit natuurbescherming (resp. artikel 2.21 van het wetsvoorstel ter wijziging van het Besluit 

kwaliteit leefomgeving) wordt het ecologische oordeel van de staat van instandhouding echter geheel 

niet meegenomen in de afweging. Ook in de memorie van toelichting wordt gesuggereerd dat voor 

deze gebieden een (beperkte) toename of zelfs behoud van het huidige depositieniveau niet is 

toegestaan. Het ecologische oordeel lijkt daardoor middels dit wetsvoorstel nog meer aan waarde te 

verliezen. HbR verzoekt om in het wetsvoorstel voldoende ruimte te behouden voor het oordeel van 

ecologen, zodat ook in de verdere vormgeving van het programma en de vergunningverlening in de 
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praktijk sprake is van een balans tussen uitkomsten van berekeningen enerzijds en waarnemingen 

en ervaringen vanuit de praktijk anderzijds.  

 

Uitgangssituatie van de Natura 2000-gebieden 

Artikel 2.2 van het wetsvoorstel ter wijziging van het Besluit natuurbescherming (resp. artikel 4.27 

van het wetsvoorstel ter wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving) schrijft voor aan welke eisen 

de beschrijving van ieder in het programma opgenomen Natura 2000-gebied dient te voldoen. Deze 

beschrijving vormt de basis voor het programma en de bepaling van maatregelen. HbR is van 

mening dat het actualiseren van de vegetatiekaarten van de Natura2000-gebieden ook onderdeel 

dient te zijn van deze beschrijving. Het is immers van groot belang om bij de start goed met elkaar 

vast te stellen of de te beschermen vegetaties en soorten (nog) wel aanwezig zijn. HbR verzoekt u 

dan ook om deze actualisatie in artikel 2.2 op te nemen.  

 

Programma 

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de Minister een programma stikstofreductie en 

natuurverbetering vaststelt. Volgens de memorie van toelichting is er ruimte in het programma voor 

het identificeren van specifieke maatregelen, waarvan de effecten deels voor vergunningverlening 

worden ingezet. HbR verwacht dan ook dat in dit programma meer maatregelen opgenomen worden 

dan vermeld in de kamerbrief ‘Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak’ d.d. 24 april 2020, 

zodat middels dit programma ook voldoende stikstofdepositieruimte gerealiseerd wordt voor de 

noodzakelijke vernieuwing en transitie-opgave van het Rotterdamse haven- en industriegebied. 

Gelet op de grote consequenties van het programma en omwille van de handhaafbaarheid en 

borging van de maatregelen verzoekt HbR om beroep tegen het besluit tot vaststelling van dit 

programma wel mogelijk te maken.  

 

 

Wij verzoeken u om onze consultatiereactie te betrekken bij de nadere uitwerking van het 

wetsvoorstel. Wij zijn graag bereid om onze reactie nader toe te lichten. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

ir. Eric van der Schans 

Hoofd Environmental Management 

Havenbedrijf Rotterdam N.V. 




