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Voorstel van wet van de leden Bromet en Kröger tot wijziging
van de Meststoffenwet, de Wet Luchtvaart en de
Wegenverkeerswet 1994 in verband met het treffen van
noodmaatregelen betreffende stikstofdepositie (Stikstofwet)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van OranjeNassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in de Meststoffenwet, de
Wet Luchtvaart en de Wegenverkeerswet 1994 noodmaatregelen te treffen zodat onder andere
de voorziene woningbouw kan plaatsvinden;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en
verstaan bij deze:

ARTIKEL I
Na artikel 10 van de Meststoffenwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 10a
1. Onze Minister zorgt ervoor dat de totale stikstofdepositie van bedrijven zoals vastgesteld
door het RIVM, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het RIVM:
a. in 2025 met 19% is verminderd ten opzichte van de stikstofdepositie zoals vastgesteld
door het RIVM, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het RIVM, over het jaar 2018;
b. in 2030 met 34% is verminderd ten opzichte van de stikstofdepositie zoals vastgesteld
door het RIVM, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het RIVM, over het jaar 2018;
c. in 2035 met 50% is verminderd ten opzichte van de stikstofdepositie zoals vastgesteld
door het RIVM, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het RIVM, over het jaar 2018.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld of
worden de gebruiksnormen, bedoeld in artikel 8, onder a en b, lager vastgesteld of op nul
gesteld om de doelen, bedoeld in het eerste lid, te behalen. Bij of krachtens die maatregel
worden regels gesteld over verplichtingen die aan bedrijven worden opgelegd om de doelen te
behalen, waarbij voorzien wordt in een mogelijkheid van ontheffing van die verplichtingen
voor bedrijven die voldoen aan in die regeling opgenomen milieueisen inzake
grondgebondenheid van de bedrijfsvoering of aan het bij of krachtens verordening
834/2007/EG bepaalde.
3. de in het eerste lid bedoelde verminderingen worden per de in dat artikellid genoemde
periodes steeds voor ten minste de helft gerealiseerd door toepassing van de in artikel 10b van
de wet opgenomen regeling.
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ARTIKEL IA
Artikel 10b
Bij en krachtens algemene maatregel van bestuur wordt een compensatieregeling vastgesteld
voor financiële compensatie bij definitieve bedrijfsbeëindiging van bedrijven. De regeling
voorziet in financiële compensatie voor de fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten
waar bedrijven over beschikten op 31 december 2018. De compensatie wordt vastgesteld per
de in artikel 18 van de wet bedoelde eenheden, dan wel als het om melkvee gaat per de op
grond van artikel 21a, tweede lid, van de wet bepaalde fosfaatruimte, vermeerderd met de
fosfaatrechten bedoeld in artikel 21b, eerste lid, van de wet.
ARTIKEL II
Aan artikel 8.1a van de Wet Luchtvaart wordt een lid toegevoegd, luidende:
7. Het totaal aantal verplaatsingen van luchtvaartuigen in de lucht die zijn opgestegen of
gaan landen op een luchthaven als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder a of b, bedraagt ten
hoogste het aantal dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar
2018.

ARTIKEL III
Aan artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Gelet op de belangen, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt de maximumsnelheid
buiten de bebouwde kom voor motorvoertuigen op autosnelwegen niet hoger vastgesteld dan
100 km per uur.

ARTIKEL IV
Onze Ministers die het aangaat zorgen ervoor dat de door de maatregelen, bedoeld in de
artikelen I tot en met III, vrijgekomen ruimte voor stikstofdepositie alleen wordt besteed aan
activiteiten die alleen op tijdelijke basis meer stikstofdepositie veroorzaken. Bij algemene
maatregel van bestuur worden hiervoor regels gesteld die per gebied kunnen verschillen.

ARTIKEL V
Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zendt in overeenstemming met
Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat binnen zeven jaar na de inwerkingtreding van
deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze
wet in de praktijk.

ARTIKEL VI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
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ARTIKEL VII
Deze wet wordt aangehaald als: Stikstofwet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
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