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Ik zou u op een aantal punten kort willen bijpraten over het stikstofdossier. In zijn algemeenheid kan 
ik in elk geval zeggen dat we ook in coronatijden onverminderd doorwerken aan onze aanpak.  
 

1. Beleidsregels en instrumenten 
Op dit moment zijn we volop bezig met drie instrumenten: extern salderen, verleasen en een 
opkoopregeling voor agrarische bedrijven. 

• De opkoopregeling is nog in ontwikkeling ontwikkeling. We zijn hierover in gesprek 
met de minister.   

• Bedoeling is om extern salderen voor landbouwbedrijven en het tijdelijk verleasen 
van stikstofruimte mogelijk te maken. Provincies en Rijk hebben afgesproken om met 
de stakeholders in gesprek te gaan over dit voornemen voordat er besluiten worden 
genomen. 

 
2. Vergunningen, toezicht en handhaving 

• Er wordt gewerkt aan een plan om de PAS-meldingen te legaliseren. Er zijn meerdere 
mogelijkheden in onderzoek. Het wordt sowieso complex en gaat zeker nog heel 
2020 duren. 

• GS hebben een besluit genomen over een handhavingsverzoek van het MOB ten 
aanzien van biomassacentrales.  

• Het ministerie van I&W heeft een aantal lijnen uitgewerkt voor het vergunnen van 
werkzaamheden aan de weg. Als provincies bespreken we of we I&W op al die lijnen 
gaan volgen. Een aantal zien we als kansrijk, maar er zitten juridische haken en ogen 
aan. 

 
3. De gebiedsgerichte aanpak 

• Vanwege de corona-crisis worden de eerste bijeenkomsten voor de gebiedsgerichte 
aanpak digitale overleggen. De eerste gebiedstafels komen (naar verwachting) 
volgende week bij elkaar.  

• We gaan samen met andere provincies via casussen aan de slag met de ‘diffuse 
belasters’: ontwikkelingen die een kleine depositie veroorzaken in veel verschillende 
natuurgebieden. Vanuit Flevoland kunnen we de Maritieme Servicehaven bij Urk als 
casus aandragen. 

• We zijn bezig om een digitaal platform te lanceren met voorbeelden van 
maatregelen die partijen kunnen treffen om hun stikstofdepositie te verkleinen. We 
werken samen met het Rijk. We denken half mei het platform te openen. 

 


