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Agenda
1. Introductie: waar staan we met stikstof in Flevoland?
2. Overzicht stand van zaken 4 pijlers programma Stikstof FL
3. Gebiedsprocessen
4. Rechterlijke uitspraken
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1. Waar staan we met stikstof in Flevoland?
• Mei 2019, PAS uitspraak RvS
• 2019 – heden: ca 200 rechtzaken in NL  jurisprudentie in ontwikkeling
• Themabesprekingen FL, voorbereiding programma, verordening
• Feb 2021 akkoord GS “Aanpak stikstof in Flevoland” 4 pijlers
• 1 Juli 2021 Stikstofwet
• Juli 2021 beleidsregels oprichting microdepositiebank en framework

doelenbank
• Juli 2021 25km afkapgrens
• 24 aug GS 2021 themabespreking stikstof
• 1 sep PS presentatie beeldvormende sessie programma Stikstof (NB bijlage)
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Introductiefilmpje stikstofbanken
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Legalisering 147 PAS-
melders, interimmers

VTH op orde en N-proof

Legalisering 
meldingsvrijen

Toezicht en 
handhavingsstrategie

Gestart met de eerste 20

Extra ruimte OFGV en provincie,  nieuw systeem

Nieuwe toezicht en handhavingsstrategie, najaar 
handhaven
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Flevolandse aanpak Stikstof

Stikstofdepositiebank: microdepositie 
bank 

N-compensatie Flevo-projecten oa
MSNF, vulling SDB

Stikstofdepositiebank: doelgebonden
bank

Gerealiseerd, najaar interprovinciale discussie 
over gezamenlijke vulling

Aankoop stikstofruimte onderzocht, 
samenwerking m andere provincies en RWS 
opgezet, najaar aankoop ruimte verwacht

Besluitvorming op korte termijn verwacht
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Flevolandse aanpak Stikstof

Update analyse impact 
landelijk en FL beleid op FL

Gebiedsproces NO-FL

N-Innovatie(regeling)

Gebiedsplan FL 2023 

Maatwerkgesprekken

2e ronde, ondernemers 
genodigd, 60 
geaccepteerd

1e analyse gereed in okt

2e ronde gestart

Ad hoc innovatie, proef-
tuinen najaar regeling
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Flevolandse aanpak Stikstof

Bijdrage Natuurinclusieve
samenleving

Stikstofstrategie versterkt 
Omgevingsvisie

Stikstofkaarten in kaarten Omgevingsvisie 
gerealiseerd, stikstofstrategie geïntegreerd 
in Omgevingsvisie eind 2021

Visie stikstof en natuurinclusieve
samenleving eind 2021
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Financiën Flevolandse aanpak Stikstof

300k structureel 2.500k incidenteel

Hierover komt 
separaat voorstel 

via programma 
Natuurinclusief

€750 k in 2021 voor programmakosten 
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Verdiepingssheets gebiedsprocessen

o.a Gebiedsprocessen
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• Beperking stikstofdepositie
• Toekomstbestendig
• Integraal

• Samen met ondernemers, 
beheerorganisaties en andere 
partijen in het gebied

3. Gebiedsprocessen
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Gebiedsprocessen: Keuze van twee 
gebieden:

Criteria:
• Meest effectief tbv beperking 

depositie tbv de FL-doelen
• Meekoppelkansen
• Energie bij partijen
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Gebiedsprocessen najaar 2021 - 2022
• Uitnodiging ondernemers
• Circa 60 positieve reacties

Combinatie van:
oMaatwerk
oWerksessies gebiedsniveau
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4. Rechterlijke uitspraken
• Ca 200 procedures in NL, gaat iha over de balans tussen verbetering Natuur en ruimte voor nieuwe 

ontwikkelingen (intern en extern salderen)
• Voorbeelden:

• Aantonen prestaties van reducerende maatregelen ter compensatie van extra stikstofuitstoot
• Externe saldering terwijl onvoldoende aangetoond is dat de staat van instandhouding van 

nabijgelegen stikstofgevoelige N2000 gebieden vooruit gaat oa met de maatregelen uit het 
beheerplan

• Intrekken van bestaande vergunning als ultiem middel om de staat van instandhouding van 
nabijgelegen stikstofgevoelige N2000 gebieden te verbeteren

• Handhavingsverzoeken
• Introductie van 25 km grens door min. I&W agv VIA A15 zaak
• Aantonen dat er geen vergunning nodig is voor beweiden en bemesten

Leerpunt FL: veel jur. onzekerheid, borgen en nadrukkelijke aantonen dat de natuur er niet op 
achteruitgaat, inschaling jur. Specialisten (landsadvocaat) 14
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Afkapgrens 25km
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Rode cirkel: invloedsfeer 
MSNF tav
stikstofdepositie met 
25km afkapgrens

Groene cirkel: gebied 
waarin 
stikstofcompensatie 
gezocht moet worden 
voor stikstofdepositie op 
de  Weerribben-Wieden 
met 25 km afkapgrens

Blauwe cirkel: gebied 
waarin 
stikstofcompensatie 
gezocht moet worden 
voor stikstofdepositie op 
de  Rijntakken met 25 km 



Vragen?
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