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Update stikstof: op weg naar
gebiedsagenda's
Kalender

Geachte relatie,
Op 15 december presenteerde het kabinet haar regeerakkoord.
Met daarin een forse intensivering van de stikstofaanpak. De
natuur- en stikstofaanpak worden gezien als vliegwiel voor een
transitie van het landelijk gebied. Dat kan alleen als voor de
landbouw een duurzaam toekomstperspectief ontstaat.

Maart

In deze nieuwsbrief gaan we kort in op enkele highlights uit het
akkoord en het aanbod dat de provincies gezamenlijk aan het
kabinet hebben gedaan. Het uitwerken van landelijk naar
regionaal beleid vraagt tijd, zeker als het om zo'n complex
onderwerp gaat en gezocht wordt naar een bredere aanpak.
In Drenthe leverden we in december de Gebiedsverkenningen
op in een digitale viewer. Ze zijn dynamisch, omdat nieuwe
kennis of informatie van invloed kan zijn op de gegevens. Denk
bijvoorbeeld aan de recente AERIUS update (verderop in deze
nieuwsbrief). We zijn met diverse partijen in gesprek om ze mee
te nemen in de resultaten van de verkenningen en om te zien
wat dit betekent voor de volgende fase in de Drentse aanpak
stikstof: het toewerken naar gebiedsagenda's.
Op dit moment is met een aantal belanghebbenden in het
Fochteloërveen gestart met een verkenning om het gebied
toekomstbestendig in te richten, met oog voor allerlei opgaven
die daar samenkomen: stikstof, klimaat, natuur etcetera.
Verderop leest u er meer over. Deze aanpak dient als voorbeeld
voor de andere gebiedsprocessen. We beschouwen het daarom
graag als pilot, om van te leren.
Heeft u vragen hierover of over andere onderwerpen uit deze
nieuwsbrief? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groet,

AERIUS training voor
gemeenten en RUD met BIJ12

Contact
Telefonisch: (0592) 36 55 55
(van 8.30 uur tot 16.30 uur)
E-mail:
Aanpak stikstof:
stikstof@drenthe.nl
Vergunningverlening en
natuurwet: vth@drenthe.nl
Optie vrijwillige verkoop agrarisch
bedrijf: post@drenthe.nl

Zie ook
Informatie en helpdesk
www.bij12.nl
Landelijke aanpak stikstof
www.aanpakstikstof.nl
Drentse aanpak stikstof:
www.provincie.drenthe.nl/stikstof

Henk Jumelet
Gedeputeerde provincie Drenthe
Privacy

Landelijke aanpak stikstof
Plannen van het nieuwe kabinet
Op 15 december presenteerde het nieuwe kabinet haar
coalitieakkkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de
toekomst'. In het akkoord wordt ten aanzien van stikstof op
diverse punten aangesloten bij wat we al doen. Denk aan: de
inzet op kringlooplandbouw, innovatie, korte ketens en
gebiedsprocessen/een gebiedsgerichte aanpak. Nieuwe punten
zijn er ook:

We vinden privacy en
transparantie erg belangrijk. De
gegevens die we gebruiken voor
deze mailing verstrekken we
daarom niet aan derden en
gebruiken we ook niet voor
andere doeleinden. Op de
website vindt u onze volledige
privacyverklaring.
Wilt u de e-mails over dit
onderwerp niet meer ontvangen?
Geen probleem. U kunt zich
uitschrijven door op ‘afmelden’
onderaan deze e-mail te klikken.

De doelstellingen in de Wet stikstofreductie en
natuurverbetering worden versneld van 2035 naar
2030 (74% in 2030). Daarmee volgt het kabinet de lijn
van het adviescollege Stikstofproblematiek (commissieRemkes), waarbij alle sectoren hun evenredige
stikstofbijdrage leveren.
Een Nationaal Programma Landelijk Gebied gaat de
uitdagingen in de landbouw en natuur aanpakken met een
transitiefonds, waarin tot 2035 €25 miljard beschikbaar
komt. Het geld komt beschikbaar voor innovatie, aankoop
van bedrijven en natuurherstel.
Er komt een regie-organisatie om het proces te
ondersteunen. Dit sluit aan bij de IPO propositie stikstof en
natuur (zie verderop), waarbij provincies en Rijk samen
kijken hoe uitvoering te geven aan de transitie in het
landelijk gebied.
Het is goed dat er wordt gekozen voor een brede aanpak,
die zich niet alleen op stikstof en biodiversiteit, maar ook op
de (Europese) normen en opgaven van waterkwaliteit,
bodem en klimaat richt.
Naast de Kritische Depositie Waarde (KDW) wil het kabinet in
de brede zin, door middel van ecologische analyses,
vaststellen wat nodig is om gebiedsgericht de opgaven ten
aanzien van natuurherstel, klimaat en water te halen. Een
ecologische autoriteit gaat zorgdragen voor de
wetenschappelijke en juridische borging van deze analyses.
Veel onderwerpen vragen nog nadere uitwerking.

IPO propositie, een stikstofplan
van de provincies
De provincies hebben het nieuwe kabinet een gezamenlijk
stikstofplan aangeboden. Daarin staat hoe zij een bijdrage
kunnen leveren aan het oplossen van de
stikstofproblematiek, natuurherstel en biodiversiteit, en
perspectief voor het landelijk gebied.
Een transitie van het landelijk gebied slaagt alleen als deze
in nauwe samenwerking tussen mensen in het gebied,
Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten ontstaat.
Langdurige beschikbaarheid van middelen, landelijke regie
en afspraken over de vertaling van landelijke doelen naar
omgevingsdoelen zijn daarvoor belangrijke
randvoorwaarden.

Drentse aanpak stikstof
Vergunningen en beleidsregels
Ingrijpende actualisatie AERIUS
In de week van 20 januari 2022 vond een actualisatie plaats van zowel de AERIUS Calculator als
AERIUS Monitor. In principe wordt zo’n actualisatie 1 keer per jaar doorgevoerd. Deze keer zorgt de
actualisatie in de AERIUS Calculator (het rekeninstrument voor toestemmingverlening) voor grote
veranderingen. Het kabinet heeft deze zomer namelijk besloten om bij het berekenen van
stikstofneerslag voor toestemmingverlening een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle
typen emissiebronnen te hanteren.
De eerste ervaringen en berekeningen maken duidelijk dat dit ingrijpende gevolgen kan hebben
voor (lopende) vergunningaanvragen. Zowel qua werkbaarheid als onderbouwing ondervinden
gebruikers van AERIUS een aantal knelpunten die opgelost moeten worden. De provincies hebben
in overleg met het Rijk een handreiking opgesteld, maar meer handelingsperspectief is nodig. Via
het Interprovinciaal Overleg vinden daarover gesprekken plaats met het Rijk.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de webpagina van BIJ12. Wat het betekent voor lopende
aanvragen en ontwerpbesluiten bij de provincie, leest u op de website.

Gebiedsgerichte aanpak Drenthe

Fochteloërveen als pilot voor gebiedsgerichte aanpak
Voor het Fochteloërveen en omgeving wordt sinds maart 2020 gewerkt aan het opstellen van een
integrale gebiedsagenda. De aanpak die daar wordt uitgedacht is breder dan de in het
Koersdocument stikstof beschreven gebiedsagenda’s. Niettemin dient het als voorbeeld voor de
andere Drentse gebiedsaanpakken in het kader van stikstof.
Eerste stappen
De provincies Drenthe en Fryslân, 4 gemeenten, 3 waterschappen, natuurorganisaties en LTOafdelingen verkennen samen de mogelijkheid voor een gebiedsagenda, onder begeleiding van een
procesregisseur. Daarbij worden allereerst thema’s geïnventariseerd die in het gebied samenkomen.
Denk aan toekomstbestendige landbouw, het verhogen van biodiversiteit, omgaan met
klimaatverandering en werken aan brede welvaart (sociaal-economische ontwikkeling). Wat is al
bekend over doelen, opgaven en lopende projecten, waar kunnen we samen aan werken, wat moet
er nog gebeuren en hoe zouden we een vervolg kunnen organiseren?
Want er speelt nogal wat in het Fochteloërveen: de natuurwaarden in het hoogveengebied staan
onder druk, de Unesco-status van Veenhuizen biedt kansen voor recreatieve ontwikkeling, de stad
Assen breidt uit met Kloosterveen en de boerenbedrijven in het gebied krijgen met verschillende
doelstellingen te maken.
Opbrengst verkenningsfase
De Verkenning Gebiedsagenda Fochteloërveen en omstreken mondt uit in een eerste advies en
doorkijk naar het vervolg. Deze zal naar verwachting in het voorjaar in concept gereed zijn.

Oog voor innovatie en ontwikkelingen
Met de gebiedsgerichte aanpak heeft het Rijk de provincies gevraagd om een langjarige aanpak
stikstof te ontwikkelen, om de uitstoot van stikstof te verminderen en economische ontwikkelingen
mogelijk te maken. Tegelijkertijd zijn de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân op zoek naar
mogelijkheden om met het ministerie van LNV tot regelingen te komen die het boeren
aantrekkelijker maakt nu al zelf eenvoudige en effectieve maatregelen te treffen.
Wie Henk Jumelet een beetje volgt, weet dat de gedeputeerde veel kansen ziet in innovatie: “Er
zijn verschillende maatregelen denkbaar om via innovaties stikstof te reduceren in de landbouw.
Denk bijvoorbeeld aan magnesiumchloride in mest. Daarvoor zijn wel proefopstellingen nodig en is
het noodzakelijk om te meten wat de stikstofsituatie in gebieden is, wat werkt en welke
maatregelen zinvol zijn.”
Een pilot in het Groningse Liefstinghsbroek is een stap in de goede richting. Agrariërs,
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten willen met een combinatie van meetmethoden een beter
beeld vormen van de stikstofbelasting in de lucht van het buitengebied, de invloed van lokale
emissies daarop en de actuele depositie in de daarvoor gevoelige natuur. “We volgen dit initiatief
zeer geïnteresseerd en op de voet om te kijken wat dit oplevert en of dit past in de Drentse aanpak
stikstof.”

Informatiemomenten
Op 21 januari organiseerden de Vereniging Drentse
Gemeenten (VDG) en de provincie Drenthe een
bijpraatmoment over de Drentse aanpak stikstof voor
collega's van gemeenten provincie, waterschappen en de
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.
Wie meer wilde weten over de details rond stikstof en
vergunningverlening kon op 26 januari (gemeenten, RUD)
en 2 februari (adviesbureaus) terecht voor een werksessie
waarin verschillende casussen werden besproken.
Op 1 maart organiseert de provincie Drenthe samen met BIJ12 een sessie over AERIUS. Hoe
lees je nu een berekening? Wat is er nodig? Meer informatie volgt.
Meer weten? Neem gerust contact op via stikstof@drenthe.nl

Uitgelicht
"We zoeken doorpakkers, vastbijters, beleidsmakers en beleidskrakers"
Met een opvallende paginavullende brief aan professionals adverteerde de provincie Drenthe eind
2021 in diverse kranten. Voor de omvangrijke aanpak stikstof zijn extra medewerkers nodig, vanuit
diverse vakgebieden en met nieuwe kennis en expertise. De werving- en selectieprocedure is op dit
moment in volle gang. Benieuwd naar openstaande vacatures? Kijk dan op onze
vacaturesite Werken bij Drenthe.

Deze mail is verzonden aan relaties van de provincie Drenthe die te maken hebben met de
stikstofproblematiek. U kunt zich aanmelden voor de verzendlijst via stikstof@drenthe.nl.

Volg ons

Bekijk de webversie
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen mail meer over dit onderwerp wilt ontvangen, kunt u zich hier AFMELDEN.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u post@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

