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Natuurtoetsen (incl. 

significantiekaders) 

m.b.t. stikstofdeposities

Gert Van Hoydonck (ANB)

Infosessie milieu voor gemeentelijke diensten en 
schepenen – thema landbouw

17 november 2020

• Problematiek stikstofdeposities
• Natuurtoetsen

Habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied, VEN-gebied
Check?

• Voortoetsonline-tool
• Impact thv habitatrichtlijngebied
• Impact thv vogelrichtlijngebied
• Impact thv VEN-gebied
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Emissies (o.a. NH3, NOx)

vermesting en verzuring van de vegetatie

stikstofdeposities

vermindering biodiversiteit

Foto: Jan Lamberts

Totale vermestende depositie 2018 

De stikstofdepositie daalde over de periode 1990-2018 (-47 %) en 2000-2019 (-34%), 
o.a. door verplichting AEA-stallen. 
De laatste zeven jaar is de totale stikstofdepositie echter quasi onveranderd. 
De aanvoer van stikstof via de lucht is het hoogst in regio’s met intensieve 
veeteelt..
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Aandeel van landbouw in stikstofuitstoot

Totale luchtconcentratie NH3 2018 

In Vlaanderen: ruim de helft van de stikstofdepositie afkomstig van ammoniak 
In 2018 droeg de landbouw voor gemiddeld 57 % bij in de depositie van 
ammoniak in Vlaanderen
In West-Vlaanderen is dat aandeel nog groter.
Ammoniakconcentratie verandert weinig sinds 2008.
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Verschillende vormen:

• algemene natuurtoets -> impact op de aanwezige natuur? 
-> treedt er vermijdbare schade op?

• passende beoordeling -> impact op vogelrichtlijngebied of 
habitatrichtlijngebied? “Is er betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van de speciale beschermingszone?”

• verscherpte natuurtoets -> impact op VEN-gebied? “Is er onherstelbare en 
onvermijdbare schade aan de natuur in het VEN?”

• soortentoets -> impact op beschermde diersoorten?

Aspect stikstofdepositie 
-> passende beoordeling en/of verscherpte natuurtoets 

(soms een algemene natuurtoets, bij vb impact thv habitat gelegen in 
natuurgebied dat geen SBZ of VEN is. komt zelden voor!).

Elk dossier die een impact kan hebben op natuurwaarden moet een 
natuurtoets bevatten.

Natuurtoetsen

vóór volledigverklaring van dossier in omgevingsloket: zitten de nodige 
natuurtoetsen in het dossier? Zijn die volledig?

Dit verhindert dat na de volledigheidsverklaring nog extra informatie moet 
gevraagd worden. 

Natuurtoetsen of aanvullingen die achteraf aan dossier worden toegevoegd 
-> geen onderdeel van openbaar onderzoek -> probleem bij     

beroepsprocedures of rechtspraak 
-> ANB kan maar gewijzigd advies geven nav die extra stukken na 

wijzigingsverzoek (= vertraging dossier)

Eventueel kan bij twijfel of er stukken ontbreken in dossier i.r.t. 
stikstofproblematiek, de omgevingsambtenaar zelf de voortoets onlinetool 
invullen. Overlapt de depositiecontour met gebied met specifieke 
bescherming? Indien ja, de nodige natuurtoets vragen.

Check ?
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www.voortoets.be
Niet in Explorer gebruiken, maar in Chrome, Edge, …

Hanteer worst-case situatie.
geen milderende maatregelen invullen.

Demo online voortoets-tool

De voortoetstool geeft geen kleurcode (rood-groen) voor impact op 
vogelrichtlijngebied of VEN-gebied maar depositiecontour geeft wel inkijk 
op mogelijke impact op SBZ-V en VEN. (ook vb. voor verdroging/verzilting 
ed)

De voortoets-online tool is momenteel enkel bruikbaar voor de aspecten 
• Ruimtebeslag
• Vermesting via de lucht
• Verzuring via de lucht
• Verdroging 
• Verzuring/vermesting/eutrofiëring via het grondwater

Over andere aspecten doet de voortoets geen uitspraak, terwijl die wel van 
tel kunnen zijn, zoals verstoring, verontreiniging door lozing

Weetjes ivm voortoets-online-tool

In SBZ-H
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http://www.voortoets.be/
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Eerste screening -> online voortoets tool www.voortoets.be
De aanvrager vult die (gratis) in.
Check VVO: -> voortoets in dossier ?

De voortoets is ook een passende beoordeling ! (gevolg van rechtspraak)

“Groene” voortoets 
-> vóór volledigverklaring: vergunningverlenende overheid (VVO) checkt of 

de gehanteerde gegevens in de voortoets overeen komen met de 
aangevraagde gegevens. Ook of andere effectgroepen werden ingevuld 
(vb. grondwaterwinning) 

-> conclusie is dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting en dat verder 
onderzoek niet nodig is

-> Indien <750m van SBZ-H: adviesvraag ANB verplicht

1. Impact thv habitatrichtlijngebied (SBZ-H)

“Rode” voortoets: dit betekent dat er risico is op betekenisvolle aantasting van 
de natuurlijke kenmerken van het SBZ-H.
-> een verder uitgewerkte passende beoordeling is noodzakelijk. 

→ Impactscore (https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be)   
→ Verdroging, verontreiniging, verstoring, enz…
→ toetsing significantiekader depositie

-> check VVO: zit passende beoordeling in het dossier?
-> dossier wordt verplicht ter advies aan ANB voorgelegd. ANB controleert 
toetsing significantiekader.

1. Impact thv habitatrichtlijngebied (SBZ-H)
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http://www.voortoets.be/
https://impactscore.omgeving.vlaanderen.be/
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Significantiekader SBZ-H

X = bijdrage aan kritische depositiewaarde

2. Impact thv vogelrichtlijngebied (SBZ-V)

Indien landbouwbedrijf in SBZ-V of in de buurt van SBZ-V gelegen is, dan moet een 
voortoets en/of passende beoordeling in dossier zitten.

Aspecten die daarin moeten worden behandeld: ruimtebeslag, vermesting/ 
verzuring via de lucht, verstoring, verontreiniging, verdroging door 
grondwaterwinning

-> check VVO: zit passende beoordeling in het dossier?
-> Indien <750m van SBZ-V of PB vereist
Vermesting en verzuring via de lucht
-> Bijdrage van het bedrijf aan de kritische last van de vegetaties moet gekend zijn.

depositiecontour van online voortoets is bruikbaar ter eerste screening: indien 
overlap -> aanvrager moet berekening doen met IMPACT (gratis maar registratie 
nodig, is enkel voor studiebureaus) (IMPACT≠IMPACTSCOREtool SBZ-H)

-> Deze bijdrage wordt vervolgens getoetst aan significantiekader = kader 
Richtlijnenboek Landbouwdieren 

-> De conclusie wordt gelinkt aan de instandhoudingsdoelstellingen van het 
vogelrichtlijngebied in kwestie.
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https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnenboek%20landbouwdieren%20%28mei%202019%29.pdf
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2. Impact thv VEN-gebied

Indien landbouwbedrijf in VEN of in de buurt van VEN gelegen is, dan moet een 
verscherpte natuurtoets in dossier zitten.

Aspecten die daarin moeten worden behandeld: ruimtebeslag, vermesting/ 
verzuring via de lucht, verstoring, verontreiniging, verdroging door 
grondwaterwinning

-> check VVO: zit verscherpte natuurtoets in het dossier?

Vermesting en verzuring via de lucht
-> Bijdrage van het bedrijf aan de kritische last van de vegetaties moet gekend zijn.

depositiecontour van online voortoets is bruikbaar ter eerste screening: indien 
overlap -> aanvrager moet berekening doen met IMPACT (gratis maar registratie 
nodig, is enkel voor studiebureaus) (IMPACT≠IMPACTSCOREtool)

-> Deze bijdrage wordt vervolgens getoetst aan significantiekader = kader 
Richtlijnenboek Landbouwdieren 
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https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnenboek%20landbouwdieren%20%28mei%202019%29.pdf
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Informatiebronnen

Data over verzuring en vermesting -> VMM
https://www.vmm.be/data/verzuring-en-vermesting
https://www.vmm.be/lucht/verzuring-en-vermesting

Info over passende beoordeling en PAS
https://www.natura2000.vlaanderen.be/passendebeoordeling
https://www.natura2000.vlaanderen.be/pas
https://www.ilvo.vlaanderen.be/language/nl-BE/NL/Onderzoek/Ammoniak-
emissiereducerende-maatregelen-en-technieken.aspx#.X60DUmhKiUn

Praktische wegwijzers in het proces van een passende beoordeling
https://pww.natuurenbos.be/
https://pww.natuurenbos.be/eutrofiering-de-lucht
https://pww.natuurenbos.be/verzuring-lucht
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contact

VRAGEN ?

Contact:

aves.wvl@vlaanderen.be

050 24 77 82
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