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Bijpraatmoment Stikstof



Waar nemen we u vandaag in mee?

• Drenthe werkt aan de Drentse aanpak Stikstof

• Ontwikkeling Gebiedsgerichte aanpak

• Gebiedsverkenningen

• Vragen



Beoogde effecten Drentse aanpak stikstof

1. Verminderen stikstofdepositie op de stikstofgevoelige N2000-gebieden

2. Natuur robuuster maken ten behoeve van een gunstige staat van instandhouding 
van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden

3. Ontwikkelruimte en perspectief voor bedrijven



Dit doen we door inzet op

• Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak voor stikstofgevoelige N2000-gebieden

• Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving

• Uitvoering programma Natuurlijk Platteland en extra inzet realiseren vanuit programma Natuur

• Inzetten op verduurzaming en innovatie binnen betrokken sectoren.

• Ontwikkeling systeem voor registratie en uitgifte van stikstofruimte



Ontwikkeling Gebiedsgerichte aanpak

• Er wordt toegewerkt naar een samenhangend pakket van natuur- en bronmaatregelen, 
en maatregelen die perspectief bieden voor bedrijven. Waar mogelijk slimme koppelingen met andere opgaven. 

• 3 fasen: 1. Verkenning gebieden en samenwerking juli 2020 - feb 2021
2. Opstellen en besluitvorming gebiedsagenda’s jan 2021 - dec 2021
3. Uitvoering gebiedsagenda’s 2022 > 

• Integraal en breed gedragen

• Effectief en realistisch



Generieke bronmaatregelen en de GGA (1)

• De generieke bronmaatregelen uit het pakket van het Rijk zijn gericht op stikstofvermindering in 
natuurgebieden. Deze regelingen worden momenteel door het Rijk uitgewerkt.

• Het resultaat dat we met de gebiedsgerichte aanpak kunnen behalen, is in grote mate afhankelijk van 
beschikbaar komende middelen en instrumenten vanuit het Rijk.

• De aanpak van het kabinet levert nog te weinig stikstofvermindering op. Daarmee te weinig ruimte voor 
natuurherstel en maatschappelijke en economische ontwikkelingen.



Generieke bronmaatregelen en de GGA (2)

• Openstelling van de opkoopregeling is voorzien in de eerste week van november. 
Voor deze regeling hebben we een belangstellendenregistratie en wordt onderzocht welke 
mogelijkheden er zijn deze regeling in te zetten. 

• Er wordt door het Rijk gewerkt aan de beëindigingsregeling (voorzien medio 2021) en een 
herallocatiefonds
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Gebiedsverkenningen Stikstof
in kader gebiedsgerichte aanpak



Gebiedsverkenningen

• Inzicht in de situatie per gebied. 

• Een gezamenlijk beeld van de uitgangssituatie, ondersteund met kaarten. 

• Hierdoor is het mogelijk om later de effecten te kunnen monitoren. 

• Resultaat: factsheets en themakaarten per gebied.



Uitgangspunten

• Uitgaan van kaders rijksbeleid (wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering)

• Waar mogelijk werken met vastgestelde documenten 
(beheerplannen, Aerius, kritische depositiewaarden, instandhoudingsdoelen)

• Gezamenlijk optrekken (b.v. bij verkennen scenario’s), dus iedereen levert inzet

• Inhoudelijke keuzes komen in deze fase niet aan de orde



Overzicht kritische 
depositiewaarden 

&
Toelichting Aerius

Ontwikkelingen



Proces
Oktober: Uitwerking besproken met betrokken sectoren

November: Elperstroomgebied en Mantingerzand

In twee of drie werksessies met beperkte club

Evalueren: Eind november

Resterende gebieden: December

Dit loopt gelijktijdig met de stikstofanalyses die i.s.m. IPS/IPO worden uitgevoerd.



Inhoudsopgave









Vragen?


