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Concept – Aanpak Stikstof in Flevoland, Kaders 2021 
en verder 
 

Datum beeldvorming 
 

6 januari 2021 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Peilen & toetsen 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

De Commissie wordt gevraag de Concept – Aanpak 
Stikstof in Flevoland, Kaders 2021 en verder te 
bespreken en eventuele aandachtspunten mee te 
geven aan de portefeuillehouder. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
 

Een powerpoint presentatie met inleiding door 
gedeputeerde waarna gelegenheid is tot discussie 
en het stellen van vragen. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

90 minuten 

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of toezeggingen. 
 

Flevoland werkt samen met het Rijk, andere 
provincies en maatschappelijke partners aan 
oplossingen voor de stikstofproblematiek. Tot nu 
toe vinden acties plaats binnen het mandaat van 
GS. Provinciale Staten worden regelmatig 
geïnformeerd over de voortgang. De Concept- 
Aanpak Stikstof in Flevoland, Kaders 2021 en verder 
bevat een voorstel voor de uitgangspunten, 
strategie en activiteiten voor het vervolg. Dit raakt 
de kaderstellende rol van Provinciale Staten. 
Bedoeling is om de definitieve versie van de Aanpak 
Stikstof in Flevoland, Kaders 2021 en verder 
in januari 2021 aan PS voor te leggen voor 
besluitvorming. Deze beeldvormende bespreking 
van de concept-aanpak is bedoeld ter voorbereiding 
daarop. 
 
Het stikstofdossier is nog volop in beweging: de 
impact en uitwerking van Rijksbronmaatregelen is 
nog niet helemaal uitgekristalliseerd, op het 
moment van opstellen van dit stuk moet de Tweede 
Kamer de Stikstofwet nog behandelen, de PAS-
meldingen en andere knelpunten ‘te goeder trouw’ 
zijn nog niet gelegaliseerd, er wordt nog volop 
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gewerkt aan instrumentarium zoals een regionaal 
stikstofregistratiesysteem, regelmatig verschijnt 
nieuwe jurisprudentie of nieuwe inzichten over 
(technische) maatregelen. Dat betekent dat Aanpak 
Stikstof in Flevoland, Kaders 2021 en verder 
nog niet in beton gegoten is en dat bijsturen op 
basis van nieuwe inzichten noodzakelijk blijft. PS 
stellen door middel van dit stuk de kaders vast door 
middel van de opgenomen uitgangspunten, doelen 
en strategie. Het bijbehorende 
activiteitenprogramma is indicatief en flexibel: al 
naar gelang de gang van zaken kunnen activiteiten 
worden toegevoegd of stopgezet. Na de zomer van 
2021 wordt aan PS gerapporteerd over de voortgang 
en een voorstel voor het vervolg voorgelegd. 
 
Hoofdlijn van de voorgestelde aanpak is het zoeken 
van een nieuwe balans tussen ecologie en 
economie. We zetten in op stikstofreductie, maar 
zoeken ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Bij 
dit ‘salderen’ (nieuwe ontwikkelingen mogelijk te 
maken door stoppen of verduurzamen van 
activiteiten) valt overigens ook minimaal 30% van 
de ruimte vrij aan de natuur. 
 
We kiezen voor maatregelen die Flevoland vooruit 
helpen en die bijdragen aan een betere natuur 
en/of een toekomstbestendige economie. In de 
inleidende presentatie bij de commissiebespreking 
zal de gedeputeerde ook ingaan op de landelijke en 
provinciale context van dit voorstel en de 
achtergrond en consequenties van de hierin 
gemaakte keuzes. 
 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, 
aangereikt? 
Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 

De commissie ontvangt de Concept Aanpak Stikstof 
in Flevoland, Kaders 2021 en verder. De 
gedeputeerde verzorgt een Powerpoint presentatie 
als inleiding voor de bespreking, zodat deze 
gerichter en effectiever kan verlopen.  

Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Harold Hofstra (Gedeputeerde) i.s.m. ambtelijke 
ondersteuning 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Ja 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 

 

Na de beeldvormende bespreking in de Commissie 
van 6 januari 2021 worden de opmerkingen 
verwerkt en wordt het stuk vastgesteld in het GS 
van 12 of 19 januari 2021 zodat het daarna kan 
worden aangeleverd voor oordeelsvormende 
bespreking in de Commissie begin februari en  
besluitvormende bespreking in PS op 17 februari 
2021. 
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Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Concept – Aanpak Stikstof in Flevoland, Kaders 2021 en verder 2714259 Ja 
Powerpoint presentatie (volgt later)   
  


