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Programma

1. Achtergronden van de Flevolandse Aanpak Stikstof

2. Beknopte toelichting op de inhoud

3. Relevante actuele ontwikkelingen

4. Gevraagd besluit

5. Vervolg



Achtergrond

Bron: gebiedsontwikkeling.nu



Achtergrond



Achtergrond

Stikstof in Flevoland





Beknopte toelichting FAS



Beknopte toelichting FAS



Relevante ontwikkelingen



Wet stikstofreductie

Stikstofwet onverwacht aangepast in 
aanloop naar Kamerdebat

• Hogere ambities: Tussendoel 2025 
en extra doel 2035. Vooralsnog 
geen extra middelen.

• Legalisatie PAS-melders en 
vrijstellers verankerd.

• Provincies moeten gebiedsplan 
maken. Onduidelijk wat dit voor 
Flevoland betekent.



Wet stikstofreductie

• Uiterst wenselijk om een helder reductiedoel mee te geven aan gebiedspartners in 
Flevoland

• Maar: Ambitie Rijk (40%-50%-74% van de stikstofgevoelige natuurgebieden onder de 
KDW) is lastig te vertalen naar een doelstelling voor Flevoland

1. Geen stikstofgevoelige natuur in Flevoland

2. Depositie-doelstelling: Op welke stikstofgevoelige natuurgebieden?

3. Emissiedoelstelling: gaat voorbij aan mogelijkheid om slim ruimtelijk te sturen

VOORSTEL:

• Flevolandse bijdrage aan de overschrijding van de KDW’s ten opzichte van 2019 
verminderen met 40% in 2025, 50% in 2030, 74% in 2035 en 100% in 2050

• Focus op ammoniak (agrarisch en industrie) omdat dat niet meegaat in klimaatdoelen



Relevante ontwikkelingen

• Inzicht in data BAB: aantal bedrijven 
zonder vergunning of PAS-melding. 

– NIET noodzakelijk illegaal! 

– En illegaal is NIET noodzakelijk 
hetzelfde als te kwader trouw!

• Veel uitzoekwerk nodig. Was al voorzien in 
activiteitenplan, maar trekken we zoveel 
als mogelijk naar voren.

• Wij doen huiswerk en komen met analyse 
en voorstel

• Afstemming in IPO-verband is noodzakelijk

• Dit voorjaar terug in Commissie



Gevraagd besluit 17 februari

• Uitgangpunten, doelen, strategie en financiën zijn bevoegdheid PS

• Tactiek en uitvoeringsprogramma is bevoegdheid GS

Aan PS gevraagde besluiten:

1. De Flevolandse aanpak stikstof vast te stellen

2. GS binnen te mandateren om het geoormerkte budget van € 2,5 mln. voor stikstof binnen 
de BBR beschikbaar te stellen voor stikstofreducerende maatregelen en innovatie, binnen 
de kaders van de Flevolandsde aanpak. 

3. Het oormerk van 300k structureel binnen de stelpost nieuw beleid vrij te geven voor de 
kosten voor vergunningverlening

4. De begrotingswijziging tot het programmeren van beide oormerken vast te stellen



Vervolg

• 6 januari: beeldvormende bespreking in Commissie

-----Aanpassen voorstel en besluitvorming GS----

• 3 februari: oordeelsvormende bespreking in Commissie (aangepast voorstel)

• 17 februari: besluitvorming in PS

• Aan de slag cf. activiteitenplan

• Voorjaar: bespreking Commissie over VTH

• Sepember 2021: Rapportage aan PS en waar nodig voorstel voor bijsturen



Vragen en beeldvorming
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