
Stikstofrelevante bedrijven 

 

(Bron: ‘Onderbouwing selectie relevante bedrijven i.v.m. stikstofemissies, BP Trade Port Noord, 

Arcadis 2011) 

 

 

In het rapport ‘verbetering en onderbouwing van de emissiekarakteristieken van individueel en 

collectief geregistreerde bronnen’ van TNO (TNO rapport – TNO – 034-UT-2010-01108_RPT-ML van  

10 juni 2010, in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving) zijn voor de zogenaamde 

collectief geregistreerde emissiebronnen per bedrijfscategorie emissiekarakteristieken onderzocht 

en ingeschat en is op basis daarvan aangegeven welke bedrijven een relevante bijdrage hebben 

(TNO hanteert een ondergrens van 0,1% van alle in het rapport onderzochte bronnen) zijn van NOx 

en NH3. 

 

Op basis van deze lijst is de Staat van Bedrijfsactiviteiten (zoals deze is gebaseerd op de VNG-

uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’) gescreend. Dat wil zeggen dat alle SBI-codes met een 

bijdrage van 0,1% of meer voor wat betreft NOx uit de Standaard Staat van Bedrijvenlijst. 

Bedrijfscategorieën met een bijdrage NH3 zijn zondermeer  relevant verondersteld voor wat betreft 

de bijdrage aan de stikstofdepositie.  
 

In onderstaande lijst zijn de (LED) categorieën opgenomen waarvoor een relevante bijdrage is te 

verwachten met de bijbehorende SBI-codes, 

 

Tabel 1 Bedrijvenlijst met relevante bijdrage stikstofdepositie 

LED Procesomschrijving NOx  

(indien ≥ 

0,1%) 

NH3 SBI 

(uit concept SSvB) 

1100 Industrie – 

Voedings- en 

genotmiddelen 

SBI 15.5 

Zuivelindustrie, procesemissies 

 0,03% 1551 en 1552 

1100 Industrie – 

Voedings- en 

genotmiddelen 

SBI 15/16 

Voedings- en genotmiddelen industrie 

verbrandingsemissies 

(vlees, olie, zuivel, drank en tabak) 

0,30%  151, 1541, 1542, 

1551, 1552, 1583, 

1591, 160 

1300 Industrie - Chemie SBI 24.1 

Overige chemische grondstoffen 

verbrandingsemissies 

0,24%  2413 

1300 Industrie - Chemie SBI 24.13 

Overige chemische grondstoffen, industrie 

procesemissies (anorganische chemische 

grondstoffenfabrieken) 

 0,02% 2413 

1400 Industrie - 

Bouwmaterialen 

SBI 26.4  

Bouwmaterialen + glasindustrie, 

procesemissies vervaardiging van 

producten voor de bouw uit gebakken klei 

overige industrie 

0,13%  264 

1400 Industrie - 

Bouwmaterialen 

SBI 26.8  

Bouwmaterialen + glasindustrie, 

procesemissies vervaardiging van overige 

niet-metaalhoudende minerale producten 

n.e.g. overige industrie 

 0,06% 2682 

2100 Energie - Productie SBI 40 

Elektriciteits- en  warmteproductie 

bedrijven  

verbrandingsemissies 

0,30%  40 A0-A5, B0-B2, 

C0-C5, E0-E2 



LED Procesomschrijving NOx  

(indien ≥ 

0,1%) 

NH3 SBI 

(uit concept SSvB) 

2200 Energie Winning en 

distributie 

SBI 11  

Aardolie en gaswinning 

1,17%  N.v.t. 

5100 Afvalverwerking Emissies van composteerinstallaties 

SBI 9002.2 Composteerbedrijven 

 0,20% 9002.2 C0-C5 

6100 Handel, diensten 

en overheid – RWZI’s 

SBI 90010 RWZI verbrandingsemissies 

(CBS) individueel 

0,31%  9001 A0-A3 

 

 


