




Hoe zat het ook alweer?
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• Aankoop stikstofruimte 

• Doelenbanken

• Voorfinancieringsdeal FL-
PAS-melders met Rijk

• Gebiedsproces 

• Maatwerk-gesprekken

• Uitwerking N-strategie FL

• Innovatie

• Stakeholders betrekken

• Meekoppelingen stik-
stof, LMS en natuur 
inclusief, klimaat, 
water, Flevodeal…

• Stikstofkaarten

• 9,5 milj Rijk v FL 
natuur

• Eerste 20 PAS-melders

• Nwe toezicht en 
handh strategie

• Handhavingsverzoek-
en



Doelstelling Flevolandse aanpak 
stikstof

“We streven naar reductie van de Flevolandse 
bijdrage in de overbelasting van dichtbij gelegen 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Die 
overbelasting brengen we, net als de landelijke 
doelen, stapsgewijs terug ten opzichte van de 
situatie in 2019: met 40% in 2025, 50% in 2030 en 
74% in 2035”.
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 Inzet stikstofreductie: scenario’s

• Ambitieniveau FAS (depositie) en strategie. Verschillende scenario's 
doorgerekend (emissie- en depositie reducties, technieken, kosten). 

• Nadruk op stallen met melkvee (efficiënt)
• Met oog voor het nationale beleid
• Gekeken naar de verhouding kosten t.o.v. emmissiereductie
• Nabij een door Flevoland belast N2000 gebied
• Ruimte voor innovatie en meekoppelkansen
• Verhouding gebiedsgerichte maatregelen vs generieke maatregelen







Welke scenario’s zijn 
onderzocht?
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Conclusie: efficiënte en robuuste keuze = Noordoostpolder-gebiedsproces -50 a 70% en 
generiek -20% 
En meekoppel kansen benutten vanuit bossenstrategie.



Hoe ziet de verdere 
concretisering eruit?

Om de doelstelling van de Flevolandse aanpak stikstof te halen wordt ingezet op:

a) 50 tot 70% NH3 (ammoniak) reductie in 2030 in een beperkt gebied 
middels een gebiedsproces in een deel van de Noordoostpolder en tot 20% 
NH3 reductie in Flevoland via een generiek beleidsproces. Medio 2023 wordt 
de definitieve strategie vastgelegd in gebiedsplan. (wettelijke verplichting)

b) door middel van een combinatie van subsidies en regels in een verordening 
voor: N-reducerende technieken, stoppende of verplaatsende bedrijven in 
combinatie met een interbestuurlijk afgestemde emissienorm 2030. 

c) Kansen benutten met natuurinclusieve landbouw, bossenstrategie en 
LMS en met andere beleidsthema’s zoals Klimaat en Kader Richtlijn Water 
(KRW).
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Hoe gaan we dit doen?

• Dmv subsidies voor stikstofreducerende technieken, 
stikstofreductie agv stoppende of verplaatsende bedrijven. 
Bronnen: landelijke, Europese en provinciale overheden. 

• Ondersteund en gezekerd door een verplichtende emissienorm 
ingaande in 2030 zo veel mogelijk ism ander overheden.

• Via een gericht gebiedsproces en een beleidsproces voor de 
generieke reductie
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Vervolgtrajecten
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