Provincie Flevoland
Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van Forum voor Democratie over stikstofdossier
en gebiedstafels, ingediend op 3 juni 2020, en de antwoorden daarop van het college van
Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 30 juni 2020 (2621106).

1.

Kunnen de notulen van de gebiedstafels openbaar gemaakt worden? Zo ja, kunnen de
statenleden die met terugwerkende kracht ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Er wordt na iedere ronde gebiedstafels een samenvattend verslag gemaakt van de
bijeenkomsten van de gebiedstafels Noord, Midden en Zuid. Dit samenvattend verslag is openbaar.
U treft de verslagen van de eerste drie gebiedstafels bijgaand aan.
Het werkverslag van de gebiedstafels heeft alleen een functie voor de deelnemers aan de
gebiedstafels, ter ondersteuning van het werkproces. Voor dit proces is het van belang dat
deelnemers gezamenlijk onbevangen onderzoek kunnen doen naar mogelijke oplossingen voor het
stikstof-vraagstuk. Om deze reden is deze verslaglegging niet openbaar.

2. Er komt al een tijdje geen stikstof in de nieuwsbrief van de griffie of op de site van de provincie
Flevoland. Er was afgesproken om een twee a drie wekelijkse frequentie te doen. Kan de
Gedeputeerde duidelijk aangeven welke frequentie hij nu gaat aanhouden, en daar vervolgens ook
naar handelen?

Antwoord: Het weekbericht over stikstof bleek beperkt gelezen te worden. Op 6 mei jl. heeft de
portefeuillehouder dit in de commissie ruimte, natuur en duurzaamheid besproken. Met instemming
van de commissie RND is afgesproken om over te stappen op een maandelijks bericht, naast de
andere momenten dat u mondeling wordt bijgepraat. In overleg met de griffie wordt geen gebruik
meer gemaakt van de nieuwsbrief voor Provinciale Staten, maar brengt het programmateam stikstof
voortaan een zelfstandig maandbericht uit. Om technische redenen is het eerste maandelijkse
nieuwsbrief stikstof op 11 juni in de vorm van een mededeling aan Provinciale Staten verstuurd.
Vanaf begin juli verschijnt maandelijks een provinciale nieuwsbrief Stikstof.
3. Ons heeft het nieuws bereikt dat bij de meest recente bijeenkomst van de gebiedstafels veie
deelnemers afwezig waren. Kan de Gedeputeerde aangeven om weke tafels het gaat en wat de
reden van afwezigheid was? Wat is dan nog de effectiviteit van een dergelijke tafel, in verhouding
tot de kosten die hiermee gemoeid zijn?
Antwoord: Bij het opstarten van de gebiedstafels was de vertegenwoordiging vanuit de
buurprovincies en vanuit het Rijk nog niet geregeld. Dat gold voor alle tafels. Vanwege het belang
van de voortgang is besloten om toch een start te maken met de gebiedstafels. Inmiddels is de
vertegenwoordiging vanuit alle deelnemende partijen geregeld.

Gezien het werk dat momenteel aan en vanuit de gebiedstafels wordt verzet beschouwen wij het
als een effectief proces.

4. Er was het verzoek uit de Provinciale Staten om een biologische boer aan de gebiedstafels uit te
nodigen. Dit zou volgens de Gedeputeerde gebeuren. De agrarische sector heeft zelf een
biologische boer aangedragen aan tafel hebben wij vernomen. Toch is er uit naam van de provincie
hiertegen bezwaar gemaakt en is de biologische boer de toegang ontzegt. Welke zwaarwegende
redenen had voorzitter van deze tafel om tot een dergelijk drastische en onconstructieve
maatregel over te gaan? Hoe denkt de gedeputeerde nu aan zijn doelstelling te voldoen, zoals door
hem beloofd aan Provinciale Staten, nu hij deze biologische boer op voorhand uitsluit?

Antwoord: De persoon die door de agrariërs is aangemeld als vertegenwoordiger van de biologische
boeren voor de gebiedstafel in deelgebied Midden, was tot kort geleden woordvoerder van de
belangengroep Farmers Defence Force (FDF). In die hoedanigheid heeft hij uitspraken gedaan die op
gespannen voet staan met de basisbeginselen van onze democratische rechtsstaat.

Provincie Flevoland
Als gastheer van de gebiedstafels stikstof in Flevoland wil de provincie een constructieve eii veilige
omgeving creëren waarin partijen met elkaar de regionale stikstofproblematiek en mogelijke
oplossingsrichtingen kunnen bespreken. Hiervoor is het van belang dat partijen zich constructief en
met respect naar andere partijen opstellen en daarbij de democratische waarden onderschrijven
waar de provincie voor staat.

Om deze reden hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland uitgesproken dat de voorgedragen
persoon welkom is aan de gebiedstafel wanneer hij afstand doet van de uitspraken waaraan
hierboven wordt gerefereerd en de democratische waarden onderschrijft.

Inmiddels heeft Jeroen van Maanen een brief geschreven aan GS (dd 29 juni 2020) waarin hij afstand
neemt van eerdere uitspraken. Deze brief is als bijlage toegevoegd aan deze beantwoording.
5. Is de gedeputeerde op de hoogte dat de website https://kaart.flevoland.nl/stikstof/ nog steeds
niet toegankelijk is? Wat is daar de reden voor?

Antwoord: Ja. De kaarten waren tot voor kort uitsluitend bedoeld voor intern gebruik. Inmiddels
zijn de stikstofkaarten in het kader van de gebiedstafels breder gedeeld. Daarom heeft het college
besloten deze kaarten openbaar toegankelijk te maken. De kaarten zijn sinds 10 juni openbaar en
te vinden op: https://www.flevoland.nl/dossiers/stikstof/inzicht-in-de-stikstof-emissies
6. Op basis van welke feiten en cijfers wil de provincie volgende maand over oplossingen praten?
Kon de Gedeputeerde in het antwoord een duidelijke referentie geven? Toelichting: Omdat
gedeputeerde Hofstra de Statenvragen nogal eens met wedervragen beantwoord, in de trant van
"Ik weet niet precies wat u bedoeld met ‘duidelijke referentie*, of "ik ben van mening dat ik hier
reeds een duidelijke referentie heb gegeven*’, volgt hier een toelichting op onze vraag: Met
‘duidelijke referentie* bedoelt Forum voor Democratie het volgende:

Rechtstreekse bronverwijzing(en) naar een webadres of digitale documentatie van de feiten en
cijfers die bij de gebiedstafels toegepast worden. Met het verzoek, in het gevat van digitale
documentatie, deze beschikbaar te stellen aan de Statenleden. In andere woorden, het refereren
naar de bronnen met een gelijkwaardige nauwkeurigheid zoals de APA referentierichtlijnen.
Antwoord: Aan de gebiedstafels wordt gewerkt met cijfers die beschikbaar worden gesteld door het
RIVM. Deze cijfers kunt u vinden op www.emissieregistratie.nl. Een gedetailleerde uitleg hoe de
emissies naar lucht bepaald worden staat op deze site beschreven in de zogenaamde
methoderapporten.

Beste leden van de Gedeputeerde Staten,

Ik heb vernomen dat er aanstoot genomen werd over twee opmerkingen van mijn hand:
1.

De Democratie werkt niet voor boeren

Uitleg: de landbouw is zo goed als de belangrijkste sector in Nederland, immers, elke Nederlander
heeft eten nodig. Er zijn in dit land ca. 55000 boeren op een totaal van 17 miljoen Nederlanders. Wat
betreft invloed door stemrecht is het onmogelijk om invloed uit te oefenen/krijgen naar dat de sector
belangrijk is. Laat ik duidelijk zijn: natuurlijk aanvaard ik de democratie; zoals gesteld zeg ik dat
democratie nog altijd de minst slechte vorm van bestuur is. En die geldt voor iedereen, ook voor
boeren.

2.

Angst voor de belangengroep is een goed middel om aan tafel te komen

Andere mensen angstig maken is niet de bedoeling en is ook niet wat ik heb willen zeggen. Waar het
mij om gaat is dat we al die mensen die oordelen en beslissen over de landbouw ervan bewust maken
hoe de situatie in de landbouw is. Hoe een Nederlandse boer 's avonds om 22 uur op de rand van zijn
bed de haren uit zijn hoofd trekt hoe hij de volgende dag weer zal kunnen "overleven". Ik vind dat wij
aan de alarmbel mogen rinkelen, om die mensen te laten nadenken over wat zij het land en
daarbinnen de landbouw mee opzadelen. Uiteindelijk kan iedereen in dit land doen wat hij doet,
omdat de voedselvoorziening uitbesteed is aan de boer. Het gaat niet om angstig maken maar wel
om mensen hierover aan het denken te zetten.
Dit is mijn uitleg, precies zo gegeven aan dhr. Hofstra, welke het prima begreep en zich hard zou
maken voor mijn plek aan de gebiedstafel. Ik zit hier niet voor mezelf, maar omdat ik voor de
landbouw én de provincie wil meedenken en werken aan de oplossing van het stikstofprobleem. Zo
heb ik mij hier het afgelopen halfjaar op alle vlakken ingezet op dit dossier, o.a. door me druk te
maken voor het voormalig Landbouw Collectief welke een oplossing voor het stikstofprobleem
hebben geformuleerd, de gesprekken met LNV hierover hebben gevoerd en van hieruit zijn ook de
provinciale stikstof collectieven gevormd welke in elke provincie constructief samenwerken met de
provincies om oplossingen uit te werken.

Met vriendelijke groet.
Jeroen van Maanen
Ps. Bij vragen aan mijn persoon bén ik bereid ccn ieder met open villier vnn antu/oorden te voorzien

Overkoepelend verslag van de eerste ronde gebiedstafels

De drie gebiedstafels op hebben op 6, 7 en 8 mei 2020 elk hun eerste bijeenkomst gehad.
Aan tafel zaten vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, agrariërs, bedrijfsleven,
natuurorganisaties en buurprovincies. Het Rijk was nog niet vertegenwoordigd. Met de
mensen die nog niet aanwezig konden zijn is apart contact gelegd. De eerste gebiedstafels
stonden in het teken van kennismaken, globaal in kaart brengen van de opgave en
bespreken van het proces.
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De bijeenkomsten begonnen met een presentatie van Jenny May, programmamanager
stikstof van de provincie. Deze presentatie ging in op de opdracht aan de gebiedstafels, te
weten het komen tot een gedeelde analyse van knelpunten, het in kaart brengen van
mogelijke oplossingen en het gevraagd en ongevraagd adviseren op het gebied van stikstof.
Uiteraard was er ruimte voor vragen. Deze gingen bijvoorbeeld over hoe er om wordt gegaan
met de verstrekte vergunningen onder de PAS, de verhouding met maatregelen door het rijk
en welke cijfers en gegevens de provincie beschikbaar heeft.
Vervolgens is er een ronde langs de organisaties gemaakt over de wijze waarop het stikstofdossier hen raakt en de projecten die beïnvloed worden door de stikstofregelgeving. De
gemeenten hebben hier goed zicht op, hoewel het nog niet altijd duidelijk is wat die invloed
precies is. Zorgen zitten met name bij de projecten die nog in de planvormingsfase zitten.
Vanuit de natuurorganisaties wordt gevraagd om niet alleen te kijken naar de stikstofgevoelige Natura-2000-gebieden, die buiten Flevoland liggen, maar ook naar de kwetsbare
natuur binnen Flevoland. Vanuit de landbouw wordt benadrukt dal liet belangrijk is dat er
toekomstperspectief Is voor de sector.

De projectmanager gebiedsgerichte aanpak Stikstof. Frank van Vliet, licht de beoogde
werkwijze toe van de drie gebiedstafels en de regietafel in de periode tot september 2020.
Beoogd wordt om dan een goede analyse te hebben en een beeld welke
oplossingsrichtingen nader worden uitgewerkt en op welke wijze.
Hier was ook veel ruimte voor de deelnemers om aan te geven welke vragen er zijn en welke
zaken zij belangrijk vinden in het proces. Er zijn nog veel vragen over hoe het feitelijk zit met
de emissies en deposities. Dit staat dan ook centraal in de tweede bijeenkomst. Daarnaast
geven de deelnemers aan dat het belangrijk is om de verbinding te leggen met andere
dossiers, zoals de Regionale Energiestrategie, plannen op het gebied van biodiversiteit, etc.

De tafels hebben ieder hun eigen dynamiek. In het zuidelijk deel van de provincie staat de
woningbouwopgave centraal in relatie tot de natuuropgave voor onder andere het
Naardermeer. Vanwege deze opgave en de natuuropgave in Noord-Holland, is deze
provincie goed aangehaakt.
Flevoland Midden staat vooral in het kader van het samenbrengen van ambities en
maatregelen in het agrarisch gebied. In Flevoland Noord staan enkele grotere projecten op
stapel die nu vastlopen vanwege stikstof.
Iedere gebiedstafel is afgesloten met de vraag wat ieders indruk is. Deze vraag levert
positieve reacties op: “Mooie eerste stap", “constructieve discussie", “oog hebben voor
eikaars belang".

Overkoepelend verslag tweede ronde gebiedstafels
Op 20, 27 en 28 mei 2020 heeft de tweede ronde van gebiedstafels plaatsgevonden. Deze
gebiedstafels stonden in het teken van feiten & cijfers.

Feiten en cijfers
Per gebiedstafel is een presentatie gehouden van feiten en cijfers ten aanzien van stikstof in
Flevoland. Hierin zijn de stikstofemissies vanuit Flevoland en de daaruit voortkomende
deposities op Natura-2000 gebieden in naburige provincies in kaart gebracht.

Allereerst is Flevoland in perspectief geplaatst ten opzichte van de rest van Nederland.
Hierin komt naar voren dat Flevoland een relatief lage stikstofemissie en weinig grote
bronnen kent in vergelijking met andere provincies. Desalniettemin kent ook Flevoland
emissies die deposities op stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden veroorzaken, in het
bijzonder Wieden-Weerribben, de Veluwe en het Naardermeer.
Voor Wieden-Weerribben is de depositie vanuit Flevoland voornamelijk afkomstig uit de
NOP. Het betreffen hier voornamelijk deposities als gevolg van ammoniak uit de agrarische
sector en in mindere mate de industriële bron Haven van Urk. De invloed van de NOP op de
Wieden-Weerribben is vergelijkbaar met de invloed van vergelijkbare aangrenzende regio’s
in Friesland en Drenthe.
Voor de Veluwerand moet vanuit Flevoland voornamelijk naar Midden- en Zuid-Flevoland
worden gekeken. Ook hier wordt de depositie overwegend door ammoniak vanuit de
agrarische sector veroorzaakt, alsmede een grote industriële bron. Deze deposities moeten
wel in verhouding worden gezien met de grote hoeveelheid aan ammoniakbronnen langs de
rand van de Veluwe.
Voor het Naardermeer geldt dat hier depositie plaatsvindt als gevolg van emissies vanuit
Zuid-Flevoland. Ook hier speelt ammoniak vanuit de agrarische sector de grootste rol. Ook
hebben emissies als gevolg van huishoudens een grotere rol in vergelijking met de rest van
Flevoland. Ook voor het Naardermeer geldt dat de depositie vanuit Flevoland in perspectief
moet worden gezien met deposities als gevolg meer nabijgelegen bronnen.
Aan de gebiedstafels zijn verschillende vragen gesteld over deze cijfers. Gevraagd is of er
mogelijk actuelere cijfers zijn dan deze cijfers uit 2017 en 2018. Vooralsnog zijn deze cijfers
niet beschikbaar. Ook is gevraagd of er nauwkeuriger gerekend kan worden dan op
kilometervlak. Deze zijn wel in bezit van RVO maar worden niet beschikbaar gesteld vanuit
het perspectief van privacy. Ook is gevraagd of de emissies vanuit de industrie volledig zijn
meegenomen en op welke basis. Dit wordt nagegaan. Ten slotte is aandacht gevraagd voor
het doen van meer metingen om zo meer zekerheid te hebben over de juistheid van de
cijfers

Met deze kanttekeningen hebben alle deelnemers uitgesproken dat de cijfers een voldoende
basis zijn voor het vervolggesprek aan de gebiedstafels.

Kansen en bedreigingen
Alle deelnemers aan de gebiedstafels hebben uitgelegd waar zij kansen en bedreigingen
zien in de aanpak van de stikstof-problematiek. Tijdens dit gesprek kwamen onder meer de
volgende zaken aan de orde:

Kansen

Bedreigingen

Innovatie / experimenten in de
landbouw; de landbouw in Flevoland loopt
voorop in innovatie. Een proeftuin op het
gebied van veeteelt / stikstof zou een
mooie mogelijkheid zijn

Onvoldoende zekerheid voor
ondernemers: om te investeren in
maatregelen is perspectief nodig. Op dit
moment is dat perspectief er te weinig
zeker voor de landbouw
Positie PAS-meldingen: hangt samen
met bovenstaande. Duidelijkheid hierover
(wie pakt het op en hoe?) is nodig om
vervolgstappen te kunnen maken,

Maatregelen melkveehouderij:
beweiden van koeien, water bij mest: de
al ingezette maatregelen zullen leiden tot
verlaagde emissies

Verbinding en samenwerking natuur en
landbouw: vanuit beide sectoren werd de
mogelijkheid genoemd om buffergebieden
in te richten, waarbij dan echt
samengewerkt moet worden zodat het
voor beide partijen interessant is.
Maatregelen in de glastuinbouw
(geothermie): er zal nog in kaart moeten
worden gebracht wat de precieze situatie
is en welke emissiewinst hier geboekt zou
kunnen worden

Natuurontwikkeling buiten Natura2000:
Binnen Flevoland is geen Natura2000
gebied maar wel natuur die versterkt kan
worden
Innovatieve ontwikkelingen mogelijk
maken in Flevoland; innovatie is vaak
genoemd als lange termijn oplossing
binnen verschillende sectoren (bouw en
landbouw)
Jonge landbouwers: Flevoland heeft veel
jonge landbouwers met een lange termijn
perspectief.
Circulaire landbouw; de circulaire
landbouw wordt vaak genoemd als
ontwikkeling die bij kan dragen aan de
oplossing voor de stikstofproblematiek. Op
dit moment wordt er nog mest van buiten
de provincie gehaald.

1

Gebrek aan lange termijn-visie; waar
willen we naartoe met de landbouw en de
natuur in Flevoland? Als voorbeeld wordt
de 'verkleuring' van de landbouwpercelen
in de noordoostpolder genoemd. Is dit een
wenselijke ontwikkeling?
Kwaliteit van de natuur in Flevoland:
ook Flevoland heeft stikstofgevoelige
natuur die onder druk staat. Bij het nemen
van maatregelen zal gekeken moeten
worden wat de impact is op deze
gebieden, zodat dit meegewogen kan
worden.

Vliegveld Lelystad: Wordt nu buiten
beschouwing gelaten bij de gebiedstafels
maar het is wel een grote ontwikkeling die
andere ontwikkelingen in perspectief
plaatst.

Haalbaarheid emissieloos bouwen; er is
technisch veel mogelijk, maar vooralsnog
een gebrek aan materieel

Natura2000-gebied buiten provincie: dit
zorgt voor een andere dynamiek en
afhankelijkheid van andere provincies.
Samenwerking met onze buren wordt
daardoor van groter belang.

Overkoepelend verslag derde ronde Gebiedstafels

Op 17, 24 en 25 juni 2020 hebben de derde gebiedstafels plaatsgevonden. Tijdens deze
tafels stonden twee onderwerpen centraal: het rapport van de commissie Remkes en het
lange termijn perspectief voor Flevoland met stikstof in balans.
Bezetting van de gebiedstafels

Bij alle drie de tafels waren nu ook de buurprovincies aanwezig, respectievelijk Overijssel,
Gelderland en Noord-Holland. Ook het Rijk was aan drie tafels vertegenwoordigd:
Rijkswaterstaat aan tafel Noord, Ministerie van LNV aan tafel Midden en Ministerie van BZK
aan de tafel Zuid.

Bij de tafel Midden was voor de derde achtereenvolgende keer geen vertegenwoordiging
vanuit het bedrijfsleven aanwezig. Omdat het uitgangspunt van de gebiedstafels is dat alle
sectoren hun bijdrage leveren bestaat hierover groot ongenoegen.
De volledige bezetting kunt u vinden in de bijlage.
Bespreking Rapport Remkes:
Tijdens alle gebiedstafels is een presentatie gegeven van de uitkomsten van de Commissie
Remkes. Enkele noties naar aanleiding van deze bespreking:
Hoe zit het met de uitwisselbaarheid van NOx en NH3? Hoe gaat de provincie
hiermee om ook in het kader van salderen? De landbouw voelt zich gesteund door
het rapport waarin het onderscheid tussen beide stoffen wordt benoemd.
Op dit moment wordt landbouwgrond omgezet in grond voor zonnepanelen. Vanuit
de sector is dit niet wenselijk, vanwege de goede landbouwgrond. Dit hangt ook
samen met de zonering die benoemd staat in het rapport.
Wordt er nagedacht over inperking van natuur, ipv versterking en uitbreiding? ->
Immers, zodra er natuur is moet het beschermd worden. De natura2000 status is erg
stevig, moeilijk om daar vanaf te komen.
We moeten kijken naar innovatieve combinaties van landbouw en natuur. Mooie
kans.
2019 wordt als uitgangspunt genomen maar tussen 2017 en 2019 is er behoorlijk
geïnvesteerd in minder dieren. Laten we dus 2017 als uitgangspunt nemen.
Hoe verhoudt dit zich tot de uitstoot uit de ons omringende landen / internationaal
perspectief? Daar gaat het rapport niet echt op in, behalve over de scheepvaart.
Commissie Hordijk moet ook meegenomen worden, omtrent meten en weten.
Pittig rapport, met name 50% reductie en uitfaseren drijfmest. Kansen tussen natuur
en landbouw, pilotprojecten met hulp van de provincie. Rijk hebben we zeker nodig
wat betreft gronden in Flevoland.
Denken in zones is een belangrijk uitgangspunt, en vanuit het proces moet alles
bespreekbaar zijn.
Als we de kringloopwillen sluiten, hebben we ook de menselijke uitwerpselen nodig,
hoewel de kwaliteit nu niet voldoende is vanwege medicijnen e.d.
Definitie van kringlooplandbouw ontbreekt, en verhouding met biologische sector is
niet duidelijk.

Lange termijn perspectief Flevoland
In het tweede deel van de bijeenkomst zijn de tafels in twee groepen uit elkaar gegaan om
na te denken over het lange termijn perspectief en wat dit betekent voor het stikstof dossier.
Uit deze gesprekken komen thema's/onderwerpen/richtingen naar voren, die een plek
kunnen krijgen in de aanpak die we in september presenteren.
Natuurherstel

Overgangszones
De noord en oostrand van de Noordoostpolder en de oostrand van Flevoland kunnen,
in lijn met het voorstel van de Commissie Remkes, worden ingericht als
overgangszone tussen landbouw en natuur. Daarmee wordt tegelijkertijd een
verbindende schakel tussen natuurgebieden gerealiseerd.
Bij de invulling van deze zone kan worden gedacht aan natuurinciusieve landbouw,
agroforestry, toevoegen van landschapselementen zoals bomenlanen en bosjes,
realisatie van landgoederen (combinatie van wonen en toegankelijke natuur). In de
zone komt meer plek voor recreatie in een aantrekkelijk en divers landschap.

Voorgesteld wordt om deze richting verder te onderzoeken in samenwerking met
organisaties en ondernemers in het gebied. Ook een belangrijke rol voor het Rijk ten
aanzien van pacht.

Natuurinciusieve landbouw
Meer natuurinciusieve landbouw in Flevoland, in het bijzonder in de noord- en
oostrand maar niet alleen beperkt tot deze gebieden.

Natuurverbindingen
Meer ecologische verbindingen maken in het landschap. Dat kan al beginnen met
ecologische oevers, bermen, bomenlanen. Ook kijken naar meer stevige
verbindingen. Zien in hoeverre hier in bestaande plannen al in wordt voorzien.
Emissiereductie

Innovatie landbouw
Emissiereductie in de landbouw is een opgave voor alle agrariërs in Flevoland
samen met overheden en innovatief bedrijfsleven. Deze zomer bekijken op welke
manier ondernemers hierbij gestimuleerd en ondersteund kunnen worden en welke
eerste pilots kunnen worden omschreven.
Aan de gebiedstafels is bijvoorbeeld gesproken over verdunnen van mest, wat voor
Flevoland een reële mogelijkheid is, omdat er voldoende water is. Er is al veel in
kaart gebracht over mogelijke innovaties; welke zijn passend voor Flevoland?
Wellicht pilots op het gebied van afrekenbare stoffenbalans en monitoring.
Vraag is of en op welke manier kringlooplandbouw kan bijdragen aan stikstofreductie.
I

Scheepvaart
o Emissiearme schepen. Mogelijk aansluiten bij samenwerkende provincies en
rijk.

o

Emissiearme havens. Heeft betrekking op Urk en Lelystad. Mogelijkheden
onderzoeken van walstroom en emissie-arme logistiek.

Industrie
o Nadere Inventarisatie van puntbronnen. Uit de kaart is op kilometerschaal
duidelijk waar de belangrijkste emissie vandaag komt. Dit nader specificeren
naar bedrijfsniveau. Grootste emissies in Lelystad en Urk. Daarnaast ook in
Almere, Emmeloord en Zeewolde.
o In hoeverre liggen deze bedrijven op schema met emissie-reductie zoals
opgenomen in het Klimaatakkoord.
o Aanvullende maatregelen opstellen voor emissie-reductie.
Huishoudens / energie
o Wijken versneld van het gas af. Almere heeft een berekening gemaakt voor
de wijken die op gas zijn aangesloten. Ook voor andere gemeenten
uitwerken.
o Bij van het gas af is een belangrijke vraag waar de benodigde energie dan
vandaan komt. Er zijn kritische vragen gesteld over Biomassa, in het bijzonder
de Diemercentrale en de depositie van deze centrale op het Naardermeer.

Verkeer
o In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt: 53% reductie in de periode tot
2030.
o Overheden en de sector zijn gezamenlijk voor deze transitie verantwoordelijk.
Betreft o.a. de beschikbaarheid van voldoende laadinfrastructuur
Bouw
o Flevoland heeft een grote woningbouwopgave, verspreid over de provincie,
o De Groene Koers van Bouwend Nederland stuurt aan op het reduceren van
emissies
o Belangrijk dat er een drempelwaarde komt voor depositie tijdens de bouwfase
maar ook voor de gebruiksfase. Als er geen drempelwaarde komt voor de
gebruiksfase, dan zijn plannen nog steeds niet vergunbaar.
o Emissie-arm aanbesteden. Nu wordt in 26% van de overheids
aanbestedingen gesproken over reductie van stikstof-emissie. Dit percentage
moet omhoog.
o Mogelijkheden van een fonds voor emissiearm materieel onderzoeken

Vervolgproces
In de zomerperiode gaan we aan de slag met bovenstaande onderwerpen. Dat leidt tot een
rapportage met voorstellen in september. De eerste week van september is de volgende
serie gebiedstafels. Op 10 september is de volgende regietafel, waar de rapportage wordt
gepresenteerd.

