
 

Vragen en antwoord over de Ecologische Autoriteit 
 
Waarom is er een Ecologische Autoriteit opgericht?  
In december 2019 adviseerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om een wettelijk geborgde 

wetenschappelijke autoriteit in te stellen, die een onafhankelijk en omvattend ecologisch oordeel 

kan geven. Ook in het coalitieakkoord is de instelling van de Ecologische Autoriteit opgenomen. 

Daarnaast hebben ook maatschappelijke partijen aangegeven behoefte te hebben aan een 

onafhankelijke organisatie die de wetenschappelijke onderbouwing van ecologische analyses en 

gebiedsprogramma’s toetst. Denk hierbij aan o.a. de beoordeling van mogelijke maatregelen voor 

het herstel van (stikstofgevoelige) natuur.  

Wat is de rol van de Ecologische Autoriteit? 
De Ecologische Autoriteit toetst ecologische wetenschappelijke onderbouwingen van 

natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s en geeft onafhankelijke adviezen over ecologische 

vraagstukken. Ook beoordeelt de Ecologische Autoriteit of er voldoende maatregelen worden 

genomen voor het realiseren van de doelen.   

In de eerste periode zal de autoriteit zich vooral richten op de toetsing van de natuurdoelanalyses en 

de gebiedsprogramma’s die in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied worden 

opgesteld. Het gaat hierbij om de beoordeling of de juiste ecologische informatie is gebruikt voor het 

opstellen van deze stukken. Denk hierbij aan alle benodigde wetenschappelijke informatie over 

bijvoorbeeld bodem, water en klimaat in relatie tot de staat van de natuur.  

Hoe werkt de Ecologische Autoriteit? 

Voor elke adviesvraag wordt onder leiding van de voorzitter een werkgroep met onafhankelijke 

deskundigen samengesteld die ruime kennis en ervaring hebben met het ecologische vraagstuk. De 

deskundigen die gevraagd worden om te beoordelen zijn niet betrokken bij het advies van de 

organisatie die het plan heeft ingediend. In het plan van aanpak voor de Ecologische autoriteit is de 

werkwijze verder uitgewerkt. 

Hoe wordt de onafhankelijkheid van de Ecologische Autoriteit gewaarborgd?  
Om de onafhankelijkheid van de Ecologische Autoriteit goed te borgen is de uitvoering neergelegd bij 

de Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). De Commissie 

m.e.r. heeft ervaring met onafhankelijk adviseren en heeft hier bestaande procedures en werkwijzen 

voor. Zo wordt voor elk advies een werkgroep samengesteld met onafhankelijk deskundigen. De 

deskundigen worden ingehuurd op persoonlijke titel en op basis van hun kennis. Deskundigen 

moeten onafhankelijk zijn en niet betrokken bij het opstellen van een plan voor een gebied. 

Zijn de adviezen van Ecologische Autoriteit ook openbaar?  
De adviezen van de Ecologische Autoriteit zijn openbaar en worden geplaatst op de website van de 
Ecologische Autoriteit (de website is vanaf 1 oktober 2022 online). 
 
Wat is de relatie tussen de Ecologische Autoriteit en de kritische depositiewaarde (KDW)? 
De Ecologische Autoriteit toetst of de benodigde ecologische informatie gebruikt is bij de 
onderbouwing van besluiten over natuur.  
De kritische depositiewaarde (KDW) is een wetenschappelijk onderbouwde waarde die de relatie 
tussen stikstofdepositie en natuurkwaliteit weergeeft. Het is de grens waarboven het risico bestaat 
dat de kwaliteit van een habitat significant wordt aangetast door de stikstofneerslag.  
De Ecologische Autoriteit kijkt bij haar adviezen naar de verschillende factoren die een rol spelen bij 
het realiseren van een goede staat van de natuur. Naast stikstof wordt bijvoorbeeld ook gekeken 

https://www.pbl.nl/publicaties/stikstof-in-perspectief


 
naar factoren zoals droogte. De instelling van de Ecologische Autoriteit schuift de KDW niet terzijde. 
De KDW is op dit moment namelijk de best beschikbare wetenschappelijke waarde die de relatie 
tussen stikstofdepositie en natuurkwaliteit weergeeft.  

Richt de Ecologische Autoriteit zich naast stikstof ook op andere aspecten?  
Ja, de Ecologische Autoriteit beoordeelt of alle benodigde wetenschappelijke informatie aanwezig is 
voor de besluiten over natuur. Hierbij betrekt de Ecologische Autoriteit ook de benodigde informatie 
over bijvoorbeeld bodem, water en klimaat in relatie tot de natuur. Dat is in lijn met de integrale 
aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.  
 
Is het advies van de Ecologische Autoriteit bindend? 
De Ecologische Autoriteit neemt geen besluiten, want dat is een taak van overheden zelf. Het is dus 
uiteindelijk de taak van de betrokken overheden om te bepalen hoe zij met de adviezen van de 
Ecologische Autoriteit omgaan. Gezien het belang van een goede wetenschappelijke onderbouwing, 
is een motivatie nodig bij het deels overnemen van het advies.   

Voor wie werkt de Ecologische Autoriteit? 
De Ecologische Autoriteit richt zich eerst vooral op de toetsing van de natuurdoelanalyses en 
gebiedsprogramma’s waarmee zij vooralsnog adviseert aan de provincies (en IPO), Rijkswaterstaat, 
het ministerie van Defensie en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

 

https://www.aanpakstikstof.nl/de-stikstofaanpak/nationaal-programma-landelijk-gebied

