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Bron: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/aanpak-stikstof#stikstofbanken

Provincie Utrecht
Aanpak stikstof
Vanwege het stikstofprobleem is het voor veel initiatieven in ons land lastig om een vergunning te
krijgen. Als één van de oplossingen hebben de provincies gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld.
De Stikstofbank biedt als registratiesysteem een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te
verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten. Doel van de Stikstofbank is om
vergunningen te verlenen aan projecten waarvan de stikstofuitstoot zich in kleine hoeveelheden
verspreidt over veel gebieden. Daarnaast kunnen provincies er specifieke projecten mee realiseren
met maatschappelijk relevante doelen. Maar dat kan alleen als er voldoende ruimte in de bank
aanwezig is en behoud van de natuur is geborgd.
Meerdere soorten banken
Nadat de provincies het besluit genomen hebben om de Stikstofbank op te richten, kunnen ze
afzonderlijk een beperkt aantal zogenoemde ‘doelenbanken’ oprichten voor een specifiek doel. Denk
daarbij aan doelen met een groot maatschappelijk belang, waarmee bijvoorbeeld banen gecreëerd
worden. De ruimte hiervoor moet komen van maatregelen die de uitstoot van stikstof ergens anders
beperken. Dit zijn geen bronmaatregelen die nodig zijn voor het verbeteren van de natuur.

Vulling met stikstofruimte
De Stikstofbank wordt gevuld met vrijgemaakte en vrijgevallen ruimte.
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Vrijgemaakte ruimte is afkomstig van maatregelen die de uitstoot van stikstof ergens anders
beperken. Wanneer bijvoorbeeld een provincie een bedrijf opkoopt, kan de stikstofruimte uit
de natuurvergunning van dit bedrijf – voor zover die ruimte niet nodig is voor
natuurverbetering – geregistreerd worden in de Stikstofbank.



Vrijgevallen ruimte is de ruimte die ‘vrijvalt’ tijdens extern salderen externe link. Bij extern
salderen kan het saldo van stikstofuitstoot van het stoppende bedrijf worden gebruikt voor de
vergunning van een ander bedrijf. Omdat saldogever en saldo-ontvanger zich niet op dezelfde
locatie bevinden ten opzichte van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, leidt extern
salderen ertoe dat op bepaalde hexagonen meer gesaldeerd wordt dan nodig is. Dit meerdere
wordt geregistreerd in de Stikstofbank.

De Stikstofbank wordt gevuld met vrijgevallen ruimte of met vrijgemaakte ruimte. Een Doelenbank
wordt alleen gevuld met vrijgemaakte ruimte.

