
28 januari 2020

Bijpraatmoment Stikstof



Programma

• Opening - Jetta Klijnsma

• Ontwikkelingen  - Henk Jumelet 

• Proces - Danielle Heidema

• Delen gezamenlijke beelden in groepen

• Korte terugkoppeling

• Vooruitblik op vervolg



Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma

Opening



Gedeputeerde Henk Jumelet

Ontwikkelingen aanpak Stikstof



Daniëlle Heidema, Kwartiermaker Drentse aanpak Stikstof 

Proces Drentse aanpak Stikstof



Inhoud presentatie

• Natura 2000 in Drenthe

• Teveel stikstof

• Bronnen

• Opgave reductie stikstofdeken

• Uitgangspunten gebiedsgerichte aanpak

• Beoogde effecten gebiedsgerichte aanpak

• Organisatie gebiedsgerichte aanpak

• Programma Natuurlijk Platteland

• Programma Toekomstgerichte landbouw

• Mogelijke gebiedsgerichte maatregelen

• Landelijke ontwikkelingen

• Bestuursakkoord Rijk-IPO

• Drentse aanpak stikstof



Natura 2000 in Drenthe

Bron: Alterra, Wageningen 
University & Research



Teveel stikstof

• Op kenmerkende Drentse habitattypen

• Gemiddeld overschot van 600 mol/ha/jr per gebied

• 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Drenthe

KDW 700 
Heischraal grasland in het Holtingerveld

KDW 1000 
Heide in het Dwingelderveld

KDW 400 
Hoogveen in het Bargerveen

KDW 1000 
Oude bossen in het Norgerholt



Bronnen

• Agrarische sector

• Industrie

• Bouwsector

• Mobiliteit en wegen

• Beheer en onderhoud 
Natura 2000

• Aanleg en inrichting 
Natuurnetwerk Nederland

• …



Opgave reductie stikstofdeken

• Landelijke opgave: verlagen stikstofdepositie op 
Natura 2000-gebieden

• Ca 35% depositie uit Drenthe, 65% van overige 
bronnen in Nederland

• Drentse opgave groter door lage kritische 
depositiewaarde van veel Drentse Natura 2000

• Samenwerking en generieke maatregelen voor 
Drenthe van groot belang 

Bron: Alterra, Wageningen University & Research



Uitgangspunten gebiedsgerichte aanpak

• Onderdeel van 
samenhangend pakket met 
generieke maatregelen en 
beleidsregels.

• Integraal en breed gedragen

• Effectief en realistisch



Beoogde effecten gebiedsgerichte aanpak

• Verminderen stikstofdepositie en natuur robuuster maken ten behoeve van een gunstige staat van 
instandhouding Natura 2000-gebieden

• Economische ontwikkelruimte en perspectief voor de landbouw en andere sectoren



Organisatie gebiedsgerichte aanpak

• Pragmatisch en passend bij Drenthe

• Aansluiten bij uitvoering Programma Natuurlijk Platteland

• 8 deelprogramma’s met gebiedstafels/bestuurscommissies

• Aanpak stikstof als aanvullende opdracht in het gebied

• Andere partners en sectoren betrekken 



Programma Natuurlijk Platteland!

Robuuste natuur in balans met economie 

en landbouw:

• Natuurinrichting en versterking

• Biodiversiteit

• Leefbaarheid en vrije tijd

• Klimaatbestendigheid

• Agrarisch natuurbeheer

Aanvullende opdracht:

• Verminderen stikstofdepositie

• Versnellen natuurherstelmaatregelen, extra 
inzet op robuuste natuur



Programma Toekomstgerichte landbouw

• Innoveren, moderniseren en verduurzamen tuinbouw, veehouderij, akkerbouw en agribusiness. 

• Balans tussen geld verdienen (profit), gezonde leefomgeving (planet) en goede relatie met 
ondernemers en inwoners van Drenthe (people)

• O.a. sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau en ontwikkelen van meer toegevoegde 
waarde in de keten

• Geen nieuw beleid, maar realisatie in het veld, op het erf en in het bedrijf



Mogelijke gebiedsgerichte maatregelen *

• Uitbreiden toepassing emissiearme (stal)systemen

• Stimuleren kringlooplandbouw 

• Extensiveren landbouw (binnen een zone rondom Natura 2000) 

• Saneren of verplaatsen bedrijven nabij Natura 2000-gebieden

• Maximale snelheid verlagen dichtbij Natura 2000-gebieden

• Stimuleren (technische) innovaties

• Stimuleren van emissiereductie door beloningsregeling 

• (Niet) aanwezige vergunningen op orde brengen

* willekeurig, bijvoorbeeld benoemd in de media



Landelijke ontwikkelingen

1. Generieke maatregelen door het Rijk

2. Gebiedsgerichte aanpak - fase 1

• Bestuurlijke afspraken Rijk - IPO

• Uitwerking per provincie

Fase 1 > april 2020 Bestuurlijke afspraken met Rijk

Fase 2 2020-2021 Planvoorbereiding en uitvoering quick wins

Fase 3 2022-2030 Lange termijn uitvoering



Bestuursakkoord Rijk‐IPO

Uitgangspunt  

• Alle provincies hanteren dezelfde gereedschapskist (monitoring, rekentools, instrumenten en 
landelijk dezelfde verantwoordingssystematiek)

• Uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak is aan de provincies 

Bestuursakkoord

• Gezamenlijk beeld van de opgave

• Beschikbaarheid van kennis en data

• Benodigde instrumenten (wet- en regelgeving)

• Benodigde middelen 

• Afspraken over samenwerking



Drentse aanpak Stikstof

Werken aan een integrale en breed gedragen gebiedsaanpak die op effectieve en realistische wijze 
kan worden uitgevoerd.

Fase 1 Randvoorwaarden en uitgangspunten Gebiedsgerichte aanpak (Q1 – Q2 2020)

Fase 2 Opstellen Gebiedsgerichte aanpak (Q2 - Q4 2020)

Maatregelen en aanpak per gebied (8)

Fase 3 Uitvoeren Gebiedsgerichte aanpak (start vanaf Q4)



28 januari 2020

Delen gezamenlijke beelden in groepen



Jetta Klijnsma en Henk Jumelet

Korte terugkoppeling en vervolg


