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Onderwerp

N-indicator vlinders en stikstofbelasting
Datum

30 januari 2018
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Roijackers,

C2220442/4304791
Uw kenmerk

Bij brief van 12 januari 2018, ingekomen op 12 januari 2018, heeft u namens
de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J. (Jaap) van der Linden

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 26 76

1. Erkent u de N-indicator Vlinders als onderzoeks- en monitoringsinstrument voor
de effecten van stikstof op de natuur? Zo ja, welke conclusies verbindt u aan dit
onderzoek? Zo nee, waarom niet?

Email

Antwoord: Nee. Wij erkennen de N-indicator Vlinders vooralsnog niet als
monitoringsinstrument voor de effecten van stikstof op de natuur. Dit omdat het
effect op vlinders alleen indirect via de vegetatie tot stand kan komen en wij in
het onderzoeksrapport van deze pilot onvoldoende onderbouwing hebben
gevonden dat de N-indicator Vlinders een zelfstandige waarde heeft als
monitoringsinstrument.
Wel zullen dagvlinders worden meegenomen in het totaal van de
natuurmonitoring. En bij de evaluatie van het stikstofbeleid worden uiteraard ook
de effecten op fauna betrokken.

-

2.
Neemt u de N-indicator mee bij een volgende evaluatie van het
natuurbeleid en specifiek bij de evaluatie van stikstofmaatregelen?
Antwoord: Nee. Zie het antwoord op vraag 1.

3.
Wat is uw verklaring voor de stijgende trend die de N-indicator laat
zien? Waarom is er een verschil met andere berekende en gemeten trends in
Brabant?
De grootste stijging van de N-indicator heeft plaatsgevonden in de periode
1990-2009, een periode waarin, zo blijkt ook uit het onderzoeksrapport, de
stikstofdepositie aanzienlijk gedaald is. De verklaring die de onderzoekers
hiervoor geven is dat de huidige depositie de kritische waarde van veel

jvdlinden@brabant.nl
Bijlage(n)

habitattypen nog steeds overschrijdt. Of dit een juiste en de enige verklaring is
voor de stijging van de N-indicator wordt in het rapport echter niet nader
onderbouwd.
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4.
Mocht u van mening zijn dat er eerst, of nog, meer onderzoek nodig is
om het verschil te verklaren (en de ‘daadwerkelijke trend’ vast te stellen), wat
voor een soort onderzoek dan? Bent u bereid een dergelijk onderzoek te
initiëren?
Antwoord: Tijdens een overleg in IPO-verband is afgesproken de N-indicator
Vlinders in drie pilotgebieden te gaan testen, waaronder het zandgebied van
Noord-Brabant. Bij gebleken geschiktheid in deze pilots zou de N-indicator
Vlinders wellicht kunnen worden ingezet in het kader van de PAS-wetgeving.
Twee van deze pilots zijn nu uitgevoerd en met de andere provincies zal
besproken worden of de resultaten aanleiding geven tot een mogelijk vervolg.
Hoe de ‘daadwerkelijke depositie trend’ wordt bepaald is in de PAS-wetgeving
vastgelegd en gebeurt door het RIVM.
5.

Wat betekent de stijgende N-indicator Vlinders voor de PAS? Is het
(mogelijk) reden om de systematiek (AERIUS) aan te passen? Is dit (mogelijk)
reden om het beleid aan te passen?

Antwoord: Nee. De resultaten van dit onderzoek zijn voor ons geen aanleiding
om, als een van de PAS-partners, aan te sturen op een herziening van de
systematiek van AERIUS of het stikstofbeleid aan te passen.

6.
Is er naar uw mening nog ruimte voor stikstofdepositie op de
onderzochte Brabantse natuurgebieden? Zo ja, waar baseert u zich op? Zo nee,
wat betekent dit voor uw vergunningenbeleid?
Antwoord: Ja. De ontwikkelingsruimte voor de uitgifte van stikstofdepositieruimte
bij vergunningverlening onder de Wet natuurbescherming wordt bepaald door
het PAS en het daarbij ondersteunend systeem AERIUS. De beschikbare
ontwikkelingsruimte is beoordeeld in gebiedsanalyses waarbij per gebied is
geborgd dat de aanwezige habitattypen en soorten behouden blijven.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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