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Programma
1. Korte introductie

2. Kamerbrief

3. Gebiedstafels

4. Data

5. Wat loopt er nog meer?



Korte introductie
• 10 lopende vergunningaanvragen
• 160 PAS-melders
• Onbekend aantal vrijstellingen
• Handhavingsverzoeken 

biomassacentrales
• Mogelijk afwijkingen vergunde 

situatie en werkelijkheid



Maar ook… 
• Havenontwikkeling Urk

• MITC

• Onderhouden 
uitbreiding 
infrastructuur

• 100.000 woningen erbij

• …



Kamerbrief
• Structurele aanpak stikstof:

– Natuurherstel

– Stikstof terugdringen

– Natuurinclusieve ruimtelijke inrichting

“In 2030 dient ten minste 50 procent van de hectares met 
stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden onder de 
kritische depositiewaarden (KDW) te zijn gebracht”





Kansen voor Flevoland
Kansen:
• Natuurinclusieve kringlooplandbouw en natuurinclusieve steden
• Programma duurzame energie
• Impuls natuur

Middelen:
• Stalmaatregelen, aanpassing veevoer en verdunnen mest 
• Mogelijk: retrofit binnenvaart/walstroom zeevaart
• Omschakelfonds
• Innovatie in de bouw



Aandachtspunten voor Flevoland

• Verdeling middelen en stikstofruimte!

• Diffuse belasters

• Lelystad Airport

• Extern salderen (o.a. meldingsplicht en inzetten restruimte voor meldingen)



Opdracht aan de gebiedstafels
Doel: Gebiedsgericht aan de slag om knelpunten op te lossen

1. Gedeelde analyse van knelpunten
2. Scenario’s en oplossingen in kaart brengen
3. Gevraagd én ongevraagd adviseren





1e bijeenkomst

Opgave

Proces-afspraken

mei 2020

2e bijeenkomst

Feiten en cijfers

Schetsen met
scenario’s

juni 2020

3e bijeenkomst

Kansrijke
oplossingen

juli 2020

4e bijeenkomst

Wat pakken
we op?

Hoe verder?

september 2020

Proces gebiedstafels 

Regie-
tafel

Regie-
tafel

Regie-
tafel

Regie-
tafel



Vers van de pers…
Vanochtend vond de eerste gebiedstafel plaats; 

• Uitdaging: Maak het concreet! Kom met voorstellen!
• Partijen scharen zich achter de aanpak
• Digitaal zolang het moet: vraagt goede voorbereiding
• Grote behoefte aan feiten en cijfers
• Kijk naar “achterstallig onderhoud”, korte termijn, lange termijn
• Koppeling met andere dossiers (omgevingsvisie, RES, ..) én blijf slagvaardig
• Communiceer wat er al allemaal gebeurt aan stikstofreductie



Samenwerking IPO



Op kaart zichtbaar maken van Stikstof in Flevoland

• Bron: Emissieregistratie

• Meldingen

• Vergunningen

• Initiatieven in Flevoland

• Indicatieve real time 
berekeningen depositie in 
ontwikkeling 

https://kaart.flevoland.nl/stikstof 

https://kaart.flevoland.nl/stikstof


Mogelijke weergave
• Verbetering presentatie 

van gegevens zal leiden 
tot meer inzicht.

• Is nog in ontwikkeling



Overige activiteiten

• Vergunningaanvragen SSRS

• Samenwerking diffuse belasters

• Drempelwaarde

• Onderzoek landschapselementen en binnenvaart

• Inspiratieplatform i.s.m. BIJ12 en programmadirectie 
stikstof



Voorstel

• Weekbericht stikstof minder frequent



Vragen?



Scenario’s Gebiedsgerichte Aanpak

Gebiedsgericht 
+ krimp van 

bepaalde 
sectoren

Ondersteuning 
gebruik 

technologie + 
gebiedsgericht

In- en extern 
salderen door 

de markt

Ondersteuning 
gebruik 

technologie

Veel technologische 
ontwikkeling

Weinig technologische 
ontwikkeling

Veel groei

Weinig groei
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