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INHOUD

• Actualiteiten stikstof
• De stikstofdoelen uit het NPLG
• Stand van zaken en planning gebiedsproces
• Rijksdoelen vs gebiedsproces
• Ruimte voor vragen



Actualiteiten

• Tijdelijke stop extern salderen
• Verwachte uitspraak bouwvrijstelling
• Uitspraak rechtbank handhavingsverzoek PAS-melder
• Oprichten stikstofbank PAS-melders



Stikstofdoelen van Rijk per gebied 

• Rijk heeft regionale stikstofdoelen opgenomen als 
onderdeel van startnotitie NPLG (10 juni)

• Betreft regionale uitwerking van omgevingsdoel uit de 
Wsn (Wet stikstofreductie en natuurherstel)
• 74% stikstofgevoelig Natura 2000-areaal <KDW
• Eerst doel voor 2035, nieuwe kabinet zet doelen 2030



De kaart landelijk bekeken

• Omgevingswaarde vertaald:
• Zones met percentages
• Totaal 39 kton NH3 reductie

• Basis is een combinatie scenario
• Generiek beleid op 12%
• Stikstofgevoelige Natura 2000 en NNN 

op 95%
• Bufferzone Natura 2000 op 70%
• ABCD zonering (bodem en water)
• Veenweide en transitiegebied op 47%

• Reductiepotentieel GLD op 58%



Inzoomen op Flevoland
• Grotendeels alleen generiek op 12%
• Noordwest kant Noordoostpolder 

transitiegebied op 47%
• Noorden en westen van Schokland 

veenweidegebied op 47%
• Aantal kleine gebieden Flevopolder
• Invulling NNN op 95%, maar al bestaande 

natuur

Ton NH3 2030 basispad Ton NH3 2030 reductie Reductiepercentage
1836 ton (veld en stal) 442 ton 24%

12% generiek, dus pakweg 220 ton gebiedsgericht reduceren



Transitiegebied – wat is dat?

• Op basis van kaart ABCD-zonering 
(RIVM rapport)

• Transitiegebied ook ‘herkenbaar’ op 
eigen analyse door Louis Bolk 
instituut (2021)

• Driehoek met vergroot risico op 
verdichting



Stikstofdoelen - toelichting
• NOx niet in regionale doelen, maar eigen sectoraal 

reductiepad – aanpak Rijk volgt
• Kan/mag wel meegenomen worden gebiedsgericht

• Doelen zijn richtinggevend – praatplaat
• Gebiedsplan zomer 2023 definitieve uitwerking
• Aanpassing door provincies mogelijk/wenselijk

• Nog geen doorrekening van kosten of verdeling van de 
middelen
• Ook afhankelijk van provinciale keuzes en bijstelling



Gebiedsproces
Kerngegevens gebied:
• 88 bedrijven 
• ruim 2/3 akkerbouw (63)
• kleine 1/3 (25) veehouderij(tak)

• Meeste (melk)veehouderijen in rand 
langs grens met provincie Overijssel

• Inzet provincie (besluit GS 15 maart 
2022): 
• 50-70% emissiereductie NH3 uit 

stallen (rest provincie 20%)
• 20% reductie veldemissies (rest 

van de provincie ook 20%)



Gebiedsproces – terugblik

• 30 maart starbijeenkomst in Luttelgeest 
• Inzet provincie en status en opzet gebiedsproces toegelicht

• 3 vervolgbijeenkomsten april en mei rondom ‘kennis’ door gebied 
zelf en door provincie

• Uit de bijeenkomsten volgt:
• Bedrijven weten nu wat provincie moet en wil doen en waarom
• Niet iedereen overtuigd van noodzaak – geen vertrouwen in data
• Onderscheid akkerbouw/veeteelt, mogelijke maatregelen en 

landbouwperspectief
• Aandeel te leveren uit Flevoland vs aandeel Overijssel



Gebiedsproces – Waar staan we nu? 

• Vanaf half mei thuis op gesprek (‘keukentafel’) 
• Bedrijfssituatie, getroffen en nog te treffen maatregelen 

• Inventariserend en breder dan landbouw/stikstof; ook water, 
bodem, natuur-inclusief / biodiversiteit en klimaat

• 12 gesprekken over mogelijkheden/ideeën: 
• extensiveren, omschakelen, innoveren, samenwerken aan jaarlijks teeltvrije 

stroken en mestscheiding

• Ingediende versnelling-aanvragen 2022/2023 LNV (mestscheiding, 
wind/erfsingels) lijken goed aan te sluiten bij ideeën bedrijven

• 7 gesprekken over verkoop stikstofruimte



Gebiedsproces – Vervolg? (I/II)

Voor en na zomer:
• Eerste beeld veehouderijen in kaart brengen, doorrekenen op 

reductie-effect en kostenomvang en leggen op kansenkaarten 
klimaat, bodem, water 

• Kaart en beeld bespreken met bedrijven (herkenbaar, toepasbaar, 
opschaalbaar) en belangrijke stakeholders (gemeente, waterschap, 
RVB en LTO/klein comité)

• Nog niet bezochte bedrijven zelf benaderen voor follow-up (in 
groepen), met name akkerbouw

• Proces uitwerken in Gebiedsplan 0.2 Wsn



Gebiedsproces – Vervolg? (II/II)

Najaar/einde jaar 
• (vervolg) Gesprekken in gebied en gesprekken en eerste beeld 

uitwerken naar concept-maatregelen pakket stikstofreductie 
(concept Gebiedsplan Wsn)

• Concept plan afstemmen in gebied, met stakeholders en PS 
• Proces ‘invlechten’ in gebiedsplan/aanpak LG (bredere 

gebiedsagenda)



Stikstofdoelen vs lopende proces

Flevolandse aanpak stikstof Stikstofdoelen Rijk
Totale reductie Flevoland 516 ton 442 ton + basispad
Reductie gebiedsgericht 23 ton +/- 220 ton*
* Uitgaande van 24% reductie Flevoland, 12% generiek ongeveer de helft van totaal

• Rijksdoelen gaan waarschijnlijk uit van grotere totaalreductie (omvang 
basispad wordt nog achterhaald)

• Rijksdoelen gaan uit van naar schatting tienvoudige gebiedsgerichte 
reductie

Afweging
• Stikstofefficiënte aanpak oostelijk Noordoostpolder 
OF
• Aanpak op basis van verwachte verdichtingsrisico bodem


