
MAANDELIJKS ORGAAN VAN DE BOND VAN LANDPACHTERS EN EIGEN GRONDGEBRUIKERS IN NEDERLAND
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STIKSTOFRECHTEN ALGEMEEN
Stikstofrechten zijn voor de uitoefening van een 
veehouderijbedrijf nodig. In de natuurbescher-
mingswetvergunning is het aantal kg ammoniak 
vastgelegd. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-ge-
bied bepaalt de depositieruimte voor de veehouder 
en het aantal stuks vee dat hij mag houden. De 
afstand, ligging en de aanwezigheid van en de 
gevoeligheid van de desbetreffende habitat zijn be-
palende factoren voor de hoeveelheid aan rechten.

De spelregels en het verhandelen van deze 
rechten worden door de provincies bepaald. 
Binnen een gebied mag de depositie niet boven 
een bepaalde waarde komen. Wanneer een 

De inzet op de stikstofrechten
STIKSTOFRECHTEN ZIJN GELD WAARD EN DIT TREKT DE AANDACHT. DEZE RECHTEN STAAN VAAK OP NAAM VAN DE 

PACHTER, MAAR DE VERPACHTER ZAL OOK NU GRAAG IN DE OPBRENGSTEN VAN DEZE RECHTEN MEE WILLEN DELEN. 

DE KANS DAAROP IS VANUIT DE ERVARINGEN MET DE FOSFAATRECHTEN GROOT. 

initiatiefnemer binnen dat gebied wil uitbreiden, 
kan dit uitstoot van depositie veroorzaken en dit 
moet worden gecompenseerd. Dit kan door een 
ander bedrijf binnen dit gebied op te kopen, het 
zogenaamde extern salderen. Ook leasen van de 
stikstofrechten is mogelijk.
In vrijwel alle gevallen staat de NB-vergunning 
(Natuurbeschermingswetvergunning) op naam 
van de ondernemer, de veehouder, en heeft hij 
inspanningen geleverd om deze vergunning te 
verkrijgen en zijn investeringen gedaan om het 
bedrijf te kunnen exploiteren. 

GELD EN WAARDE RECHTEN
Zodra rechten verhandelbaar worden krijgen zij 

een waarde. Voorbeelden zijn fosfaatrechten, 
melk- en suikerquota en betalingsrechten. Dit 
betekent geld en dan wordt het voor betrokkenen 
interessant en aantrekkelijk om mee te denken. 
Dit geldt ook voor de situaties wanneer er sprake 
is van pacht.

Door uitspraken in het verleden over de ver-
schillende quota zullen verpachters ook bij de 
stikstofrechten nagaan of zij als belanghebben-
den kunnen worden aangemerkt en aanspraak 
op de rechten kunnen maken. Allerlei vragen zijn 
dan aan de orde: is er sprake van hoevepacht, 
losse gebouwen, pacht losse grond, de pacht-
vorm, van wie zijn de rechten, kan pagina 3


