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 Mededeling 
 

      *2675472* 
Onderwerp 

Mededeling PS rapportage gebiedstafels  
 
Kern mededeling: 

In de afgelopen maanden heeft de provincie samen met maatschappelijke organi-
saties, ondernemers en overheden gewerkt aan het beter in kaart brengen van de 
stikstofproblematiek in onze provincie en het inventariseren van mogelijke oplos-
singen. Het resultaat hiervan treft u bijgaand aan in de eerste rapportage van de 
gebiedstafels stikstof in Flevoland, “Stikstof in Perspectief”.  
 
Mededeling: 

De opbrengst vanuit deze gebiedstafels vormt input voor de verdere strategie die 
de provincie ontwikkelt op het stikstofdossier. De analyses en ideeën laten zien 
dat we te maken hebben met een complexe opgave, waarvoor de voorgestelde 
oplossingsrichtingen vanuit de gebiedstafels alleen niet afdoende zijn. De provin-
cie kan het vraagstuk niet volledig in eigen regie oplossen. Daarvoor is medewer-
king van verschillende sectoren en provincies noodzakelijk en een voortvarende 
aanpak vanuit het Rijk. 
 
U ontvangt de rapportage van de gebiedstafels ter informatie. In het vierde kwar-
taal van dit jaar kunt u een nadere strategie tegemoet zien vanuit uw college.  
 
Opdracht  
Overheden staan voor de opgave om de stikstofproblematiek in Nederland samen 
met de samenleving op te lossen. Het Rijk heeft de leidende rol om tot een ef-
fectieve, voortvarende en juridisch houdbare aanpak op nationaal niveau te ko-
men. De provincies dragen op gebiedsniveau hieraan bij, waarbij de problema-
tiek, de bijdrage vanuit economische sectoren en de mogelijkheden voor de pro-
vincies ook verschillend is. Flevoland neemt een bijzondere positie in, omdat bin-
nen onze provincie geen Natura-2000-gebieden liggen waar de stikstofnorm wordt 
overschreden. Daarnaast  is de uitstoot van stikstof in onze provincie relatief be-
perkt ten opzichte van andere provincies. Toch staan economische activiteiten in 
onze provincie op slot en dit maakt, ondanks onze bijzondere positie het noodza-
kelijk om ook in Flevoland  stikstofruimte te creëren. Dat maakt het extra urgent 
om zowel zelf als met partners te werken aan oplossingen. 
 
In haar gebiedsgerichte aanpak heeft de provincie Flevoland gekozen voor het sa-
menwerken met maatschappelijke partners aan gebiedstafels. Dit doet de provin-
cie vanuit de overtuiging dat door partijen te betrekken en samen te werken er 
betere en structurelere oplossingen kunnen ontstaan die op een breder draagvlak 
kunnen rekenen. Aan deze gebiedstafels heeft de provincie twee doelstellingen 
meegegeven: het in kaart brengen van de problematiek voor Flevoland en het in-
ventariseren van mogelijke oplossingen. Deze oplossingen moeten, conform het 
advies van de commissie Remkes, enerzijds natuurherstel bevorderen en ander-
zijds perspectief bieden voor economische ontwikkelingen in de provincie.  
 
Terugblik proces  
In de periode april-september van dit jaar zijn de gebiedstafels vier keer samen-
gekomen, en zijn er verdiepende themasessies geweest. Hierin is de problema-
tiek voor Flevoland in kaart gebracht en zijn mogelijke oplossingen geïnventari-
seerd. Wij constateren dat er actief is deelgenomen vanuit alle sectoren. We zijn 
erkentelijk voor de energie die partijen in het formuleren van mogelijke oplossin-
gen hebben gestoken. Zowel afzonderlijk als gezamenlijk zijn er oplossingen 
aangedragen. We constateren ook dat de gesprekken aan de tafels niet altijd 

 Registratienummer 

2675472 
Datum 

24 september 2020 
Afdeling/Bureau 

SENB 
----------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbaarheid 

Openbaar 
----------------------------------- 
Portefeuillehouder 

Hofstra, H.J. 
----------------------------------- 
Ter kennisname aan PS en 
burgerleden 

 

  



Mededeling 
 
Bladnummer 
2 
Registratienummer 
2675472 

 

 

makkelijk zijn geweest. De aanpak van de stikstofproblematiek ligt gevoelig, is complex en raakt 
veel partijen.  
 
Resultaat  
Als resultaat van deze eerste vier gebiedstafels ligt er nu een rapportage, met daarin een analyse 
van het vraagstuk en mogelijke oplossingsrichtingen. De analyse is nog niet volledig maar geeft voor 
elk van de sectoren een beeld van mogelijke maatregelen die kunnen bijdragen aan het oplossen 
van het vraagstuk.  
 
De voorgestelde maatregelen beslaan alle sectoren, zowel landbouw, industrie, mobiliteit en ener-
gie en hebben ook betrekking op de gebiedsinrichting. Vanuit de gebiedstafels wordt veel belang 
gehecht aan maatwerk-oplossingen, hetgeen om te beginnen vraagt om keukentafelgesprekken met 
ondernemers. Daarnaast moet financieel instrumentarium gereed staan om te kunnen ondersteunen 
waar mogelijk en noodzakelijk. De focus zou daarbij moeten liggen op de grootste uitstoters in de 
industrie en de landbouwsector. Binnen de landbouw zijn er o.a. kansrijke innovaties met stalsys-
temen en het toevoegen van water aan mest. Ook liggen er mogelijkheden voor het verder verster-
ken van natuurinclusieve landbouw. De bouw heeft een ‘Groene Koers’ uitgestippeld en vraagt de 
overheid om in haar aanbestedingen hierop aan te sturen.  
De inzichten en voorstellen uit deze rapportage vormen zo één van de bouwstenen voor het formu-
leren van een strategie, toekomstig beleid en een uitvoeringsplan om te werken aan concrete 
maatregelen. 
 
Het is nu al duidelijk dat de maatregelen die worden voorgesteld vanuit de gebiedstafels op korte 
termijn niet voldoende zullen zijn om eigenstandig het probleem op te lossen. De provincie maakt 
zich in IPO verband hard voor het realiseren van een gezamenlijk provinciaal instrumentarium en 
lobby richting het Rijk. Die samenwerking vindt ook plaats aan de gebiedstafels met de buurprovin-
cies en vertegenwoordigers vanuit Rijkswaterstaat, LNV en BZK. Daarnaast kijkt wij als provincie 
ook welke maatregelen wij kunnen nemen om binnen onze mogelijkheden de benodigde stappen te 
zetten. 
 
Vervolgproces 
In het vierde kwartaal van dit jaar willen we een besluit nemen over de verdere strategie en maat-
regelen in het stikstofbeleid. Als voorbereiding hierop gaan we graag met u in gesprek tijdens de 
beeldvormende sessie op 30 september. Ook organiseren we informerende bijeenkomsten voor de 
raden van de Flevolandse gemeenten. In het voorstel dat we  zullen doen, formuleren we onze visie 
en komen we tot een samenhangend voorstel met mogelijke financiële indicaties. Dit voorstel om-
vat de aanpak voor het uitwerken van de maatregelen met bijbehorend monitorings- en registratie-
systeem en een strategie voor de samenwerking met Rijk en provincies.  
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