
Hoofdlijnenbrief Integrale Gebiedsgerichte Aanpak 
Notitie tbv DG-overleg stikstof 01-03-2022 

Korte samenvatting 
Door de MNenS is in haar planningsbrief aangekondigd om, samen met de MLNV, voorafgaand aan 
het commissiedebat stikstof op 6 april een hoofdlijnenbrief te sturen over de integrale 
gebiedsgerichte aanpak. In deze brief zullen de randvoorwaarden en verdere uitwerking van de 
integrale aanpak nader warden toegelicht, en ook warden ingegaan op ontwikkelruimte en 
toestemmingverlening. 

In de bijlage staat een overzicht van de belangrijkste onderwerpen van de brief, met daarbij per 
onderwerp (voor zover reeds beschikbaar / aangeleverd) de mogelijke redeneerlijn. Met de brief 
kunnen de dragende elementen van de aanpak vastgezet warden. Anderzijds is er ruimte voor 
nadere uitwerking in een vervolgbrief, gekoppeld aan de 100-dagen brief voor het fysieke domein 
en de startnota NPLG. Op enkele onderdelen is het zodoende ook mogelijk vooruit te verwijzen of 
een dilemma te schetsen. 

Op voorhand zijn in de interdepartementale werkgroep een aantal onderwerpen gesignaleerd die 
politieke weging behoeven. Deze warden hieronder benoemd. 

Bespreekpunten 
• Evt. aanscherpingen bij de redeneerlijnen. Op basis van deze redeneerlijnen zal de brief

vervolgens warden uitgeschreven.

Toelichting 

Inhoud brief 
De brief bevat de volgende hoofdboodschappen: 
• De integrale, gebiedsgerichte aanpak gaan we op de snelst denkbare manier tot uitvoering

brengen. Met betrekking tot de stikstofopgave is een belangrijke mijlpaal op korte termijn
(april) het meegeven van richtinggevende regionale doelen voor stikstofreductie in de
gebiedsprocessen van de provincies. Dit vraagt ook duidelijkheid over de status en werking van
deze doelen. Andere stappen die warden toegelicht zijn o.a. de instellingswet voor het fonds,
de aanpassing Wsn en de publicatie van het Programma Landelijk Gebied en Programma Wsn.

• Zo veel mogelijk zal warden aangegeven welke concrete stappen de komende tijd gezet
warden, maar ook aandacht voor (generieke) maatregelen die nu al genomen warden in de
diverse sectoren.

• Er ligt een grote en urgente opgave om daar waar het kan ontwikkelruimte te realiseren. De
ruimte die beschikbaar kan komen voor nieuwe economische en maatschappelijke
ontwikkelingen is op korte termijn echter (zeer) beperkt. Tegelijk vraagt de brede
ontwikkelbehoefte om (proces)duidelijkheid en mogelijk prioritering van nationale en urgente
opgaven.

• Vooruitlopend op de uitrol van de integrale gebiedsgerichte aanpak halen we zaken naar voren
en werken we aan concrete maatregelen om 2022 en 2023 geen verloren jaren te laten zijn:
via provinciale uitvragen en het versneld toepassen van bestaande opkoopinstrumenten waar
dat kan.

• Ten behoeve van de houdbaarheid van toestemmingverlening kom ik met een stappenplan
voor duurzame toestemmingsverlening dat onder meer ingaat op intern salderen, latente
ruimte (inclusief verduurzaming) en het gebruik van stikstofbank (en SSRS).

Uitkomst DO-bespreking 
In de interdepartementale werkgroep zijn een aantal punten onderscheiden die om expliciete 
besluitvorming vragen voor wat betreft de op te nemen lijn. In het DO is op deze punten een 
concept redeneerlijn uitgedacht, die hieronder staat weergegeven. 

1. Mogelijke spanning (verschil in scope en tempo) tussen sturen op lange termijn
transitie landelijk gebied en (ook korte termijn) op stikstof

• Toelichting: de brief bevat boodschappen zowel in den breedte als smal over stikstof, daar zou
qua structuur helderheid in geboden moeten warden. Verder speelt de vraag hoe het NPLG
(Nationaal Programma Landelijke Gebied) past op de stikstofaanpak en het Programma Wsn.
Zowel in de brief als in de aanpak mogen maatregelen van andere sectoren dan binnen de
landbouw en buiten het landelijk gebied niet buiten de boot vallen.

• Lijn: In de structuur duidelijk maken welke onderdelen over de integrale aanpak landelijk
gebied gaan (waarbij de andere doelen evenveel ruimte krijgen), en welke delen specifiek over
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NB. Nog voorlopige, niet breed afgestemde redeneerlijnen, ten behoeve van gesprek en 
aanscherping. Versie 25-2 

Outline en redeneerlijnen Hoofdlijnenbrief stikstof & transitie landelijk gebied 

Inleiding 
• Situatieschets: wat is het probleem en wat gebeurt er als we het niet oplossen 
• Wat vraagt de rechter 

Doelen en opgaven 
• Het kabinet heeft zich ten doel gesteld om de volgende, juridisch bindende doelstellingen te 

realiseren: 

Natuur en stikstof: voorkomen van verslechtering, en realiseren van een gunstige staat van 
instandhouding, conform de vereisten van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. De richtdatum 
daarvoor is 2050, waarvoor de nodige maatregelen in 2040 moeten zijn getroffen 
(Kamerstuk 35334-25); 
40% van de Natura-2000 gebieden bevindt zich in 2025 onder de Kritische Depositie 
Waarde (KDW), in 2030 is dit 74%. Hiermee wordt de huidige wettelijke doelstelling van 
2035 naar voren gehaald; 
Klimaat: het realiseren van een reductie van broeikasgassen in de landbouw en het 
landgebruik, conform het coalitieakkoord minimaal 5 Mton gekoppeld aan de integrale 
gebiedsgerichte aanpak in de landbouw. Op basis van de ramingen in de Klimaat- en 
Energieverkenning 2022 warden in het najaar definitieve restemissiedoelen 2030 voor 
landbouw en voor landgebruik vastgesteld1 . 

Water: Het bereiken van de goede toestand van oppervlakte- en grondwater zoals 
omschreven in de Kaderrichtlijn Water, door het uitvoeren van de benodigde maatregelen 
uiterlijk in 2027. 

• Perspectief landbouw als nevengeschikt doel opnemen, als randvoorwaarde voor een 
succesvolle aanpak 

• Er bestaat samenhang met andere ruimtelijke opgaven, zoals luchtkwaliteit (Schone Lucht 
Akkoord), zoonose, fijnstof en geur. 

Waar staan we nu? 
Structurele Aanpak Stikstof 
• Er wordt voortgebouwd op de door het vorige kabinet ingezette stikstofaanpak. De 

bronmaatregelen uit dat pakket blijven in stand 
• 5 maatregelen zijn in uitvoering en 3 regelingen binnen het pakket zullen binnenkort open 

warden gesteld. De overige maatregelen zullen grotendeels dit jaar in de uitvoeringsfase 
komen. 

• Zoals in de voortgangsbrief van november 2021 is aangegeven wordt de uitrol van het 
bronmaatregelenpakket goed gemonitord. 

• Op basis van deze monitoring is afgelopen periode geconstateerd dat ambtelijk de opbrengst 
van het bronmaatregelenpakket rond de onderkant van de reikwijdte wordt ingeschat. Dit 
signaal betekent dat bijsturing noodzakelijk is. 

• De opbrengst aan de onderkant van de reikwijdte wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het 
vrijwillige karakter van veel maatregelen en door een correctie op de eerdere opbrengst zoals 
berekend door het RIVM. Daarnaast is een aantal maatregelen vertraagd door de complexiteit 
in de uitwerking van de regelgeving 

• Gezien de verwachtte opbrengst rond de onderkant van de reikwijdte en het feit dat we zeker 
willen zijn van het behalen van doelstellingen, wordt er gewerkt aan een intensiveringsplan, 
waarmee - vooruitlopend aan de uitrol van de verdere aanpak - het huidige pakket wordt 
bijgestuurd. Dit is in lijn met de systematiek zoals bedoeld in de Wet Stikstofreductie en 
Natuurverbetering 

• De verdere aanpak wordt uitgerold via het NPLG en voor de sectoren mobiliteit, industrie en 
elektriciteit wordt stikstofreductie behaald door het nemen van maatregelen die volgen uit het 
Kli maata kkoord 
[de exacte tekst wordt ook be'invloed door de zitting in de zaak Porthos, op 29 maart] 

1 Bepalend is het restemissiedoel dat in 2030 moet worden gehaald. Voor de landbouw ligt het indicatieve doel op 18,9 Mton in 
2030. Voor het landgebruik ligt dat op 1,8 - 2,7 Mton in 2030. Ook de Europese borgingssystematiek uit de Effort Sharing 
Regulation stelt eisen in de vorm van jaarlijkse koolstofbudgetten. 
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Vervolgaanpak 
• Hoe gaan we tot een oplossing komen? Korte vooruitblik tijdspad uitrol gebiedsgerichte, 

integrale aanpak en Actieprogramma 2022. 
• Wat is het lange termijnperspectief? 

1. Uitgangspunten van de aanpak 

Integraa/ 

• De verschillende (internationale) opgaven omtrent natuur, water en klimaat warden in 
samenhang opgepakt. Zo warden lock-ins voorkomen, middelen doelmatig ingezet en wordt 
langjarig duidelijkheid geboden. Daarnaast wordt zo in samenhang gewerkt aan de ruimtelijke 
inrichting van Nederland. Waar opportuun warden kansen op andere terreinen benut, zoals 
luchtkwaliteit (Schone Lucht Akkoord), zoonose, fijnstof en geur, met inachtneming van de 
daarvoor geldende doelen en verplichtingen. Ook de bredere doelen op het gebied van 
biodiversiteit zijn relevant. 

Gebiedsgericht richten van stikstofreductie 

• Per gebied warden kaders en randvoorwaarden gesteld. Dit betekent dat per gebied de 
doelstellingen, de maatregelen en het instrumentarium om de doelstellingen te halen wordt 
vastgelegd. 

Onontkoombaar 

• Het kabinet kiest voor een aanpak met waarborgen dat de doelen daadwerkelijk zullen warden 
gerealiseerd. Alleen zo wordt de natuur daadwerkelijk verbeterd en kan het systeem van 
toestemmingverlening op grotere schaal mogelijk zijn, en warden vereenvoudigd. Dit vraagt 
waarborgen op verschillende niveaus: van doelen tot maatregelen. Het systeem wordt als 
geheel zo ingericht dat met de reducties die uiteindelijk op bedrijfsniveau warden gerealiseerd, 
gegarandeerd de doelen warden gehaald. Dit, door de inzet van het juiste instrumentarium en 
middelen, waaronder het instrumentarium uit de Omgevingswet. Juridische instrumenten die 
het Rijk waar nodig in zal zetten zijn bijvoorbeeld een programmaplicht bij dreigende 
overschrijding van omgevingswaarden, instructieregels en instructies, omgevingsvisies en -
verordeningen en plannen en programma's. Als sluitstuk kunnen dwingende maatregelen 
ingezet, waar dat noodzakelijk is om de problematiek fundamenteel aan te pakken en 
natuurbehoud en herstel te bereiken. In een escalatieladder wordt duidelijk vastgelegd 
wanneer het Rijk of provincie hiertoe overgaat. 

• Duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokkenen: met de aanpak en de langjarige zekerheid 
van middelen wordt duidelijkheid en zekerheid geboden aan alle betrokkenen. Daarvoor is het 
bijvoorbeeld ook noodzakelijk om maatregelen te treffen om de legalisatieopgave op tijd in te 
vullen. 

Regionale stikstofdoelstellingen 

• Om te borgen dat de doelen ook daadwerkelijk gehaald warden zullen de landelijke 
verplichtingen gebiedsgericht warden ingevuld, waarvoor we ook gebruik maken van 
ecologische analyses. Daarbij hoort ook een forse financiele impuls voor de gebieden om deze 
resultaten te kunnen halen. 

• Deze doelen warden vastgelegd in het NPLG. 

Perspectief voor de /andbouw 

• Het kabinet realiseert zich dat de noodzakelijke ingrepen om de doelstellingen onomstotelijk te 
halen, grote betekenis zal hebben voor met name de agrarische sector. Om te komen tot een 
succesvolle aanpak is het essentieel dat er ook voldoende draagvlak binnen de gebieden is voor 
de aanpak. Daarvoor zal er in de uitwerking veel aandacht zijn voor het perspectief van de 
landbouw, zowel voor stoppers als blijvers. Daarbij gaat het onder andere om het mogelijk 
maken en stimuleren van andere verdienmodellen en het faciliteren van de noodzakelijke 
omslag in bedrijfsvoering. De gebiedsplannen zullen ook per gebied het perspectief voor de 
landbouw moeten operationaliseren. 
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• Daarbij geldt dat iedereen ongeacht vergunningstatus gelijkwaardig deelneemt aan het 
gebiedsproces. Het sluitstuk van een gebiedsproces is dat de nieuwe situatie vergund wordt (met 
nieuwe normen als BBT etc). 

Governance en uitvoering 

• De aanpak vraagt op verschillende onderdelen om duidelijke kaders en regie vanuit het Rijk op 
welke wijze inzet van maatregelen, instrumenten en middelen gebiedsgericht of generiek nodig 
is. 

• Hiervoor is een overzichtelijke rolverdeling nodig wat onder verantwoordelijkheid ( en sturing) 
van de provincies plaatsvindt, en op welke onderdelen van de aanpak het Rijk het stuur in 
handen heeft. 

• Het Rijk/kabinet ontwikkelt (i.s. m. provincies) een duidelijke visie op de benodigde kaders, 
uitgangspunten en uitwerking van o.a. de gebiedsplannen, (aankoop)maatregelen, middelen en 
doelen, inclusief een plan B als de resultaten van de gebiedsgerichte aanpak tegenvallen. In 
deze kaders wordt onder meer vastgelegd wat de status is van gebiedsplannen en onder welke 
voorwaarden van vrijwilligheid naar meer dwingende maatregelen wordt overgegaan. 

• Uitvoering is een groot aandachtspunt. 

2. Onderdelen van de aanpak 
Natuurherstel 
• We werken aan een natuur die zichzelf zo goed mogelijk in stand kan houden, door de 

neergaande trend te stop pen en vervolgens om te keren. 
• VHR is niet alleen natuurgebied, ook verplichtingen buiten natuurgebieden. Die condities zijn 

niet beperkt tot stikstof. 
• De VHR doelstellingen in en buiten natuurgebieden zijn echter alleen robuust haalbaar als we 

ook buiten deze directe hectares fundamenteel anders kijken naar de waarde van natuur. Een 
natuurinclusieve samenleving creeert een landsdekkende Basiskwaliteit Natuur, van soorten tot 
abiotische factoren als goede water- en bodemkwaliteit door natuur steeds mee te nemen in 
ons handelen en besluitvorming. En daar profiteren VHR-soorten weer van. 

• 100% VHR doelbereik is geen doel met deze middelen. Wei moet in de landbouwtransitie die 
met deze middelen wordt beoogd een belangrijke stap warden gezet daar naartoe. 

• Voor VHR in natuurgebieden zijn we i.s.m. provincies bezig met uitvoering van Natuurpact 
(realisatie NNN in 2027), door het uitvoeren van gebiedsanalyses en opstellen beheerplannen. 
Daarnaast ingezet spoor voor intensivering versneld natuurherstel. Tot slot ook Programma 
Natuur en de afspraken daarin met provincies (voor eerste 3 jaar) voor extra maatregelen 
(systeemherstel maatregelen, hydrologie, verwerven sleutelhectares verwerven), zodat brede 
weerbaarheid van natuurgebieden wordt vergroot met oog op stikstof. 

• Voor VHR buiten natuurgebieden belangrijk te kijken hoe natuurinclusieve landbouw optimaal 
kan bijdragen aan VHR-doelbereik, zowel voor de 120.000hectare agrarische natuur als wellicht 
als (gedeeltelijke) invulling van de 150.000hectare natuurgebied. Zal moeten aansluiten op 
extensiveringsslag in het kader van stikstof. Daarnaast investeringen voor aanleg en beheer 
van landschapselementen, o.a. via NSP-infrastructuur. Voor stad hangt het af van invulling van 
de groenopgave in stedelijk gebied en de verbinding tussen stad en omgeving. 

• Voor brede natuurinclusiviteit in landelijk gebied onder andere invulling via Agenda 
Natuurinclusief, dat gaat over natuurinclusief handelen en denken in alle sectoren, ook buiten 
landbouw. Wordt gepresenteerd op natuurtop in juli. Specifiek voor de stad wordt onderzocht 
(interbestuurlijk en met externe partners) wat groenopgave is en eventuele benodigde 
normeringen, ook met oog op stikstof. Wet natuurbescherming kan directe 'vergroeningseisen' 
stellen aan ruimtelijke claims, waaronder woningbouwopgave, vanuit noodzaak tot 
soortenbeschermi ng 

PM Water 

Ruimtelijke keuzes, gebiedsprocessen & NPLG 
• Het kabinet maakt een aantal ruimtelijke, structurerende keuzes omtrent landgebruik, natuur 

en water en legt deze vast in oa. het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). 
• Tot die keuzes behoren richtinggevende uitspraken over overgangszones landbouw-natuur, het 

beheer van grond- en oppervlaktewater op de hoge zandgronden, de zoetwaterbeschikbaarheid 
in laag Nederland, de vernatting van veenweidegebieden en over de integrerende rol van 10% 
groenblauwe dooradering met landschapselementen voor de noodzakelijke verbinding van 
natuur, landbouw en water, ten behoeve van de versterking van de biodiversiteit. 
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• De inzet is om overgangsgebieden rond Natura2000 te realiseren die aansluiten op het 
landschapsecologisch systeem. Daarbij kijken we ook naar combinaties van functies. 

• We creeren bijvoorbeeld een tussenvorm van natuurgrond en landbouwgrond: 
landschapsgrond. In de bufferzones, zal extensivering van de agrarische functie voor de 
hand liggen. In een beperkt aantal gebieden met een hoge concentratie van piekbelasters zal 
ook functieverandering i.c.m. herinrichting aan de orde zijn. 

• Het ontwerp-programma NPLG wordt in het najaar van 2022 gepubliceerd. Het bevat de 
structurerende keuzes, het pakket aan richtinggevende doelen, de organisatie van de 
interbestuurlijke samenwerking (inclusief een escalatieladder) en generieke maatregelen en 
instrumenten. 

• Ook zal door middel van een wetgevingsagenda helderheid warden geboden welke doelen en 
keuzes ook een juridische barging zullen krijgen in de vorm van bijvoorbeeld 
omgevingswaarden en of instructieregels onder de Omgevingswet. In april 2022 warden 
richtinggevende doelen voor de ruimtelijke verdeling voor stikstofreductie met provincies 
vastgelegd, conform de verplichtingen in de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering. 
Gelijktijdig zal inzicht warden geboden in de stand van de uitwerking van de overige 
taakstellende doelen en bijbehorende richtinggevende kaders. 

• Op basis deze doelen en richtinggevende uitspraken werken provincies, samen met 
gebiedspartners brede gebiedsplannen uit. In die gebiedsplannen bestaat naast het pakket van 
doelen en het toekomstperspectief voor de landbouw, ook ruimte voor het meenemen van 
andere opgaven verbonden met de landbouw (bijvoorbeeld fijnstof of geurhinder) en regionale 
perspectieven. Ook de ruimtelijke samenhang met andere nationale opgaven (energie en 
woningbouw) kan aan de orde komen. 

Vast/egging in gebiedsplannen 
• Gebiedsplannen warden al gevraagd vanuit Wsn, warden door de provincies opgesteld en 

moeten 1 juli 2023 gereed zijn. Oat is ook het moment dat de gebiedsdoelstellingen definitief 
warden vastgesteld. 

• Dit tijdspad houden we aan. Gebiedsplannen warden verbreed met de opgaven en doelen die 
onder de scope NPLG vallen, waarbij de doestellingen VHR, KRW en Klimaat leidend zijn. 

• Provincies beschrijven in de gebiedsplannen hoeveel depositiedaling moet warden gerealiseerd, 
de maatregel en het instrument waarmee dit doel behaald wordt en de verwachte effecten van 
de maatregelen, inclusief de sociaaleconomische effecten en de betekenis voor het perspectief 
op de landbouw. 

• Tot op welk niveau maatregelen in het eerste gebiedsplan moeten zijn uitgewerkt, wordt nader 
besproken met het IPO. Oat kan per doel verschillen. Op grond van verplichtingen uit de Wsn 
zijn voor stikstofreductie en natuurverbetering concrete maatregelen nodig. 

• Na het eerste gebiedsplan zijn iteraties/wijzigingsvoorstellen mogelijk, op voorwaarde dat de 
doestellingen nog steeds gerealiseerd warden. Het proces hiervoor wordt nader uitgewerkt en 
beschreven in het ontwerp NPLG. 

Transitiegebieden /ande/ijk gebied 
• Naast afspraken met alle provincies ziet het kabinet meerwaarde in het benoemen van een 

aantal gebieden, waar vanwege de complexiteit van de opgave naar alle waarschijnlijkheid 
functieverandering aan de orde zal zijn om tot een toekomstbestendige inrichting te komen. 

Regie-organisatie 
PM 

Perspectief /andbouw 
• De integrale, gebiedsgerichte opgave vraagt grote inzet van de landbouwsector. Tegelijk is een 

krachtige landbouwsector, sterk genoeg om de transitie naar kringlooplandbouw door te 
maken, voorwaarde voor het kunnen realiseren van deze opgave. Voor de kwaliteit van de 
leefomgeving en voor de sociaaleconomische vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied 
is een veerkrachtige landbouw een belangrijke drager. 

• Ten behoeve van (de versnelling van) de transitie naar een duurzaam voedselsysteem moeten 
agrarisch ondernemers in staat warden gesteld om binnen de gebiedsdoelen 
toekomstbestendige keuzes te maken voor hun bedrijf, passend bij de opgaven en met 
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voldoende zekerheid voor het verdienvermogen en bedrijfseconomische continu"iteit. Daarbij is 
van belang zich te realiseren dat niet alles overal kan. 

• Een belangrijke vraag is: wat draagt bij aan perspectief voor agrarische ondernemers? Oat zijn 
in elk geval duidelijkheid over en stabiliteit in doelen en kaders en inzicht in welke 
instrumenten hen ten dienste staan. 

• In de transitie kan een aantal hoofdrichtingen voor ontwikkeling warden onderscheiden, zoals 
innovatie, extensivering, omschakelen naar nieuwe vormen van landbouw, of verplaatsing of 
beeindiging van het bedrijf. Afhankelijk van de visie van de ondernemer en de (vaak 
gebiedsspecifieke) omstandigheden van het bedrijf, zal hij/zij een ontwikkelpad voor zijn/haar 
bedrijf moeten bepalen. Inzet hierbij is dat de melkveehouderij grondgebonden zal warden. In 
overleg met provincies en betrokken agrarische partijen willen we uitwerken welke 
voorwaarden en ondersteuning vanuit de overheid voor verschillende ontwikkelpaden nodig en 
mogelijk zijn en zullen we daar instrumentarium voor ontwikkelen. Belangrijke onderdelen 
daarvan zijn kennis, advisering en begeleiding, grondinstrumentarium en beloning voor 
ecosysteemdiensten. Naast bestaande instrumenten, waaronder het Nationaal Strategisch Plan 
voor het GLB, zal ook de inzet vanuit het Transitiefonds hiervoor bezien warden. 

• Daarnaast gaan we uitwerken hoe perspectief landbouw zichtbaar moet warden in de 
gebiedsplannen en hoe getoetst kan warden dat gebiedsplannen voldoende zekerheid bieden 
ten aanzien van duurzaam perspectief voor agrarische ondernemers. In dat kader is ook 
belangrijk dat de gebiedsprocessen zorgvuldig warden ingericht zodat procedures voorspelbaar 
zijn en betrokkenen gelijkwaardig aan tafel zitten, waaronder vanzelfsprekend de betrokken 
grondeigenaren in het gebied. 

• Zoals eerder aangegeven in de beantwoording van de motie-Boswijk (Kamerstuk 33 037, nr. 
402) zal in het NPLG bezien warden hoe goede landbouwgrond ruimtelijk beschermd kan 
warden, zodat deze in de gebiedsprocessen benut kan warden bij de noodzakelijke 
verduurzaming van de landbouw. 

Beschermen en bevorderen van een vitaa/ /ande/ijk gebied 
• Parallel aan de fysieke ingrepen werken we samen met de regio aan een vitaal landelijk gebied, 

waarin ruimte is voor vitale landbouw, natuur en overige aspecten van brede welvaart, zoals 
voorzieningen, vernieuwend ondernemerschap en cultuur. 

• De transitie slaagt alleen wanneer we samen met inwoners en ondernemers uit de regio 
werken aan hun bredere toekomstperspectief (brede welvaart), waaronder dat van de 
landbouw. 

• Zowel de ecologische kenmerken van een gebied (zoals het bodem- en watersysteem) als de 
sociaaleconomische en maatschappelijke kenmerken (bijvoorbeeld onderwijs, 
ondernemerschap en sociale cohesie) zullen belangrijke bepalende factoren zijn voor het 
vaststellen van regionale doelen, en de wijze waarop deze in een gebied warden gerealiseerd. 

Kennis en lerende aanpak 
• De integrale aanpak is en wordt ingericht vanuit wetenschappelijke inzichten. Voorgaande 

rapporten en analyses van verschillende kennisinstellingen hebben als basis gediend voor de 
integrale aanpak en bieden handvaten voor verdere aanscherpingen. 

• Tegelijkertijd kan de wetenschap de politiek niet vertellen welke keuzes gemaakt moeten 
warden, enkel wat de gevolgen van die keuzes zijn. 

• Daarbovenop geldt dat er grenzen zijn aan kennis en modellen, waardoor onzekerheden niet 
volledig weg te nemen zijn. Hier zullen we in de aanpak rekening mee moeten houden. 

• Vanuit kennisinstellingen is een duidelijk signaal afgegeven dat nieuwe doorrekeningen van het 
CA maatregelenpakket om veel aannames vraagt, vanwege het ontbreken van beleidsplannen, 
en dat het mede daardoor geen meerwaarde heeft tov de onderzoeken deze zomer. 

• Wei wordt er met kennisinstellingen gewerkt aan een vormgeving van een lerende evaluatie als 
deel van de aanpak. Deze lerende evaluatie moet ervoor zorgen dat de aanpak bijgestuurd en 
aangescherpt kan warden om te doelen te halen. 

• Naar advies van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof wordt het nationaal 
Kennisprogramma Stikstof (NKS) ingericht. Hierin wordt meer expliciet gekeken naar het 
gebruik van meerdere (waaronder buitenlandse) modellen om de uitkomsten van de 
berekeningen robuuster te maken (ensemble-modellering). 

• Door meer te meten kunnen rekenmethodes verder warden gevalideerd en inzichtelijk warden 
voor uitstotende bedrijven welke bijdrage en verbetering zij hieraan leveren. Hiervoor moet 
nog veel warden uitgewerkt (technische, datalogistiek, fraudebestendig). 
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• Het kabinet zal binnen het NKS een programma inrichten, waarbij lopende kennisprojecten en 
praktijkprojecten aan elkaar warden gekoppeld en onder andere emissiemetingen bij stallen 
mogelijk te maken. 

3. Maatregelen 

Evenredige bijdrage sectoren 
• Het Coalitieakkoord benoemt het belang van een evenredige bijdrage van alle sectoren. Niet 

voor alle sectoren zijn additionele middelen gerealiseerd. 
• De bijdrage van de mobiliteit, industrie en energie loopt onder meer via het autonome pad, de 

Structurele Aanpak en de Klimaataanpak (en niet via de doelstellingen van de provincies). We 
maken inzichtelijk wat hiervan de bijdrage aan stikstof is. In de voorliggende brief wordt het 
proces hiervoor geschetst. In beginsel hoeven deze sectoren (mobiliteit/industrie/energie) niet 
aanvullend aan stikstofreductie bij te dragen met uitzondering van daar waar de aanvullende 
bijdrage gebiedsgericht van grote meerwaarde is om tot stikstofreductie te komen (lokale 
piekbelasters). 

Maatregelen integrale aanpak /andbouw en /andgebruik 
• In de budgettaire bijlage van het coalitieakkoord is een indicatieve instrumentering gegeven 

van het transitiefonds waarmee de verschillende doelen rond stikstof en natuurkwaliteit, 
klimaat en waterkwaliteit en de transitie van de landbouwsector behaald moeten gaan warden. 
Dit pakket bestaat uit (aanvullende) maatregelen langs 2 sporen: 

• Spoor 1: Opkoop, financiele herwaardering van grand en KRW 
Dit omvat indicatief een grote post voor opkoop van dierrechten ( om de drukfactor stikstof 
alsook de uitstoot van broeikasgassen relatief snel en effectief aan te pakken,), uitbreiden en 
herstel van natuurareaal, en maatregelen ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water, zoals in 
waterhuishouding en tegengaan verdroging. De financiele herwaardering van grond voor 
extensivering van de landbouw in specifieke gebieden dragen, via een gebiedsgerichte aanpak, 
onder meer, bij aan versterken van het VHR- en KRW-doelbereik en de klimaatopgave voor 
landgebruik. 

• Spoor 2: Perspectief b/ijvers: verder met ingezette route naar verduurzaming 
De voorgestelde indicatieve uitwerking bestaat verder uit maatregelen die direct bijdragen aan 
het verhogen van doelbereik, zoals maatregelen die boeren helpen om te schakelen naar 
extensievere landbouw en ter bevordering van ontwikkeling en uitrol van stalinnovaties en het 
treffen van managementmaatregelen. Om het gebiedsgerichte beleid ten voile te kunnen 
uitvoeren en de transitie in de gehele landbouw te kunnen maken en de goede positie van 
Nederlandse landbouw sterk te houden en verder uit te bouwen, is er ook een pakket aan 
maatregelen ter ondersteuning van ondernemerschap en innovatieve doorontwikkeling van de 
gehele sector. 

Klimaatopgave /andbouw en /andgebruik 
• Uit recente emissieramingen van PBL blijkt dat de landbouw tot dusverre achter loopt in de 

uitvoering van het klimaatbeleid. Het gat tot de te behalen emissiedoelen in 2030 is groot. Met 
een samenhangend pakket van maatregelen hoop ik dat gat de komende jaren te dichten. De 
aanpak van de stikstofproblematiek zal hier onderdeel van uitmaken. Voor de uitwerking van 
het pakket maatregelen sluit ik zoveel mogelijk aan bij de planning die de minister voor 
Klimaat en Energie volgt en in zijn brief aan uw Kamer heeft aangegeven. 

Strengere stalnormen 
• Aanscherpen normen voor ammoniak uit nieuwe en bestaande stallen is al onderdeel van 

structurele aanpak. 
• Versnelling lijkt gefaseerd (voor een aantal sectoren) mogelijk. 
• Door versnelling focus meer op ammoniak en risico op loslaten beleid integrale en brongerichte 

aanpak innovatieve emissiebeperkende systemen. 
• Ook niet direct voordeel voor rechtszaken random Rav-factoren die warden toegepast in het 

kader van de toestemmingsverlening voor de Wnb, omdat het juridisch systeem niet verandert 
door aanscherping normen (basis emissiefactoren, primair bedoelt voor een ander doeleinde, 
maar de best beschikbare kennis terzake vormen). 

• Er is zeker draagvlak voor innoveren in de sector (in plaats van opkoop). Daarbij is de inzet 
van de landbouwsector om dit niet via strengere regels te doen. 
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Generiek versus regionaa/ 
• De integrale aanpak is een grote opgave, die op de verschillende onderdelen vraagt om 

duidelijke regie vanuit het Rijk op welke wijze inzet van maatregelen, instrumenten en 
middelen gebiedsgericht of landelijk (generiek) nodig is. 

• Dit betekent ook meer duiding over de inzet die al generiek in verschillende sectoren 
plaatsvindt: het gaat dan onder meer om ( evt via beschrijving van) landelijke maatregelen 
vanuit de structurele aanpak stikstof, klimaatakkoord en het autonome pad (inclusief inzet in 
internationaal verband). 

• Hiervoor is een overzichtelijke rolverdeling nodig wat onder verantwoordelijkheid ( en sturing) 
van de provincies plaatsvindt, en op welke onderdelen van de aanpak het Rijk het stuur in 
handen heeft. 

• Het gaat dan niet alleen om duidelijkheid over het uitwerken en uitvoeren van generieke 
maatregelen en regelgeving op landelijke schaal, waarbij te denken valt aan heffingen, normen 
etc. 

Actieprogramma 2022 
• De urgentie en de omvang van de opgaven waar we voor staan, vragen om aanvullende inzet 

op de korte termijn. Daarom start ik met het Actieprogramma 2022 om, waar mogelijk, 
maatregelen naar voren te halen en bestaande maatregelen te intensiveren. 

• Het Actieprogramma komt in eerste instantie ten goede aan de natuur. Daar waar het 
verantwoord kan, ontstaat ruimte voor het legaliseren van melders en nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

• Ten aanzien van stikstof is met de Structurele Aanpak Stikstof een belangrijke (wettelijke) 
basis gelegd voor het reduceren van de stikstofdepositie en natuurherstel. Met het 
Actieprogramma 2022 wordt de huidige inzet, waar mogelijk, ge'intensiveerd. Momenteel 
inventariseer ik wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Ook bekijk ik waar bestaande (generieke) 
regelingen kunnen warden verbeterd. 

• Voortbouwend op het huidig beleid ten aanzien van stikstof, natuur, klimaat, water en bodem 
werk ik aan de Integrale, Gebiedsgerichte Aanpak. In het Actieprogramma inventariseer ik 
samen met medeoverheden en het maatschappelijk veld waar mogelijk (delen van) de 
gebiedsprocessen naar voren kunnen warden gehaald. Ook warden de mogelijkheden verkend 
om piekbelasters en grond aan te kopen. 

• Momenteel inventariseer ik samen met medeoverheden en het maatschappelijk veld 
maatregelen die uiterlijk in 2023 al een effect sorteren. Vervolgens zal ik deze maatregelen 
wegen aan een aantal criteria. Het is van belang dat maatregelen bijdragen aan de 
doelstellingen van de integrale, gebiedsgerichte aanpak en dat de maatregelen niet leiden tot 
lock-in-effecten. Ook is het van belang dat middelen doelmatig en kosteneffectief warden 
ingezet. Ik zal u hier op korte termijn verder over informeren. 

Wetgevingsagenda 
• De wetgevingsagenda is mede afhankelijk (qua inhoud en tijdpad) van nog te maken 

beleidskeuzes. Ik streef ernaar om uw Kamer in april een nadere planning te sturen van de 
juridische verankering van de integrale aanpak. In ieder geval bevat deze de volgende 
elementen: 

• In de Omgevingswet wordt een drietal wijzigingen doorgevoerd. Allereerst wordt de doelstelling 
ten aanzien van stikstofreductie voor 2035 vervroegd naar 2030. Ten tweede wordt, waar 
nodig, geborgd dat de doelen onontkoombaar gehaald warden. Tot slot wordt een aantal 
wijzigingen naar aanleiding van de verbreding van de aanpak doorgevoerd. 

• In de brief wordt aangegeven dat ernaar gestreefd wordt dit najaar een instellingswet in te 
dienen bij de TK, teneinde deze voor Prinsjesdag 2023 in werking te kunnen laten treden en 
een begrotingsstaat in te dienen voor het jaar 2024. 

• Het fonds zal de realisatie van de doelen op het vlak van natuur, stikstof, water en klimaat 
gaan ondersteunen, alsmede de transitie die hiervoor nodig is in de landbouw en het landelijk 
gebied. 

• In de ontwikkeling van de werking van het fonds zal het kabinet de betrokkenheid van het 
parlement borgen, alsmede de controle op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
uitgaven uit het fonds. Bij dat laatste wil het kabinet ook aandacht besteden aan de spanning 
tussen heldere financiele afspraken rond de bestedingen uit het fonds en het 
aanpassingsvermogen dat de overheid moet tonen om grote transities te faciliteren en lokaal 
maatwerk mogelijk te maken. 

4. Ruimte voor ontwikkeling, toestemmingsverlening en legalisatie 
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Rechtszekerheid 

• Diverse onderdelen van het instrumentarium voor toestemmingverlening warden momenteel 
getoetst in rechterlijke procedures. Bevoegde gezagen kunnen daardoor niet altijd de gewenste 
duidelijkheid bieden. Dit leidt tot onzekerheid voor initiatiefnemers. Op de meest kwetsbare 
habitats zal een flinke vermindering van de stikstofdepositie moeten plaatsvinden. Oat leidt tot 
in deze gebieden tot een beperkt perspectief voor toestemmingsverlening. 

• Als eerste wil ik de houdbaarheid van de huidige toestemmingverlening verbeteren. 
• PM Kern boodschap: betere kaders leiden tot betere mogelijkheden voor natuurherstel, meer 

zekerheid voor ondernemers en betere handvaten voor toezicht en handhaving. Op korte 
termijn zal het vinden van ruimte voor initiatieven lastig blijven. 

• Ten behoeve van de houdbaarheid van toestemmingverlening kom ik met een stappenplan 
voor duurzame toestemmingsverlening dat onder meer ingaat op intern salderen, latente 
ruimte (inclusief verduurzaming) en het gebruik van stikstofbank (en SSRS). 

Legalisatieprogramma 
• Met het vaststellen van het programma en de publicatie van de Regeling natuurbescherming 

zijn noodzakelijke stappen genomen om meldingen te legaliseren. 
• We blijven breed zoeken naar mogelijkheden om zo snel als mogelijk te legaliseren. 
• Handhavingsverzoeken warden in beginsel afgewezen. 

Opgave /egalisering 
• Op dit moment is nog niet goed in beeld welke mogelijkheden er zijn om overige activiteiten 

zonder vergunning te legaliseren. 
• Vast staat dat er minder mogelijkheden zijn dan wenselijk is. Hoe hier mee om te gaan, moet 

warden bezien in combinatie met latente ruimte en saldering. 
[Het is verstandig hier in deze brief niet op in te gaan, om geen onrealistische verwachtingen 
te wekken.] 

Ontwikkelruimte 
• Ik constateer dater in de samenleving een brede behoefte bestaat aan ruimte voor 

maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Hierbij gaat het onder meer om ruimte voor 
woningbouw, het legaliseren van PAS-meldingen en voor projecten van nationaal belang. Op 
dit moment is de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen beperkt beschikbaar. 

• Met de Structurele Aanpak Stikstof en de Integrale Gebiedsgerichte Aanpak werk ik aan een 
perspectief op ontwikkelruimte. Voorwaardelijk hiervoor is dat geborgd kan warden dat de 
doelstellingen onontkoombaar warden behaald. Als in de gebiedsplannen is vastgelegd met 
welke maatregelen, middelen en instrumenten de doelstellingen ten aanzien van natuur 
onontkoombaar warden gerealiseerd, ontstaat perspectief op een andere wijze van 
toestemmingverlening. In gebiedsplannen kan daarbij warden vastgelegd welke additionele 
maatregelen getroffen warden om economische en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk 
te maken. Hierbij geldt dat ruimte ontstaat wanneer voldoende geborgd is dat de 
natuurkwaliteit behouden blijft. Dit zal niet in alle gebieden het geval zijn. 

• Om dit te versnellen zet ik vol in op het Actieprogramma 2022, waarin het huidige 
instrumentarium ge'intensiveerd wordt en de gebiedsgerichte aanpak - waar mogelijk - naar 
voren warden gehaald. Hierdoor ontstaat op de korte termijn beperkt ruimte voor woningbouw 
en het legaliseren van PAS-meldingen en meldingsvrije activiteiten. 

• De eerst beschikbare ruimte die geschikt is voor toestemmingverlening wordt gebruikt voor 
woningbouw en MIRT-projecten. En vervolgens voor het legaliseren van meldingen. Over de 
verdere toewijzing en prioritering van de vrijgekomen stikstofruimte, zal ik u op een later 
moment informeren. Voor het uitgeven van stikstofruimte werkt het kabinet met provincies aan 
sti kstofban ken. 

Monitoring, evaluatie en bijsturing 
PM 
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Korte titel Hoofdlijnenbrief

Uit de eerdere besprekingen ( en 11-3, en DGO 1-3)

Karakter 0 Informerend X Besluitvormend 0 Meningvormend

Beslispunt(en)

Afstemming Interdepartementale werkgroep, DO

4. Aantrekkelijkheid van regelingen

Bijlagen)
Toelichting

Contactpersoon:
Directie of departement: DGS

De volgende 
persoon/personen zullen 
aanwezig zijn

Voor het commissiedebat stikstof op 6 april zal de Minister voor Natuur en 
Stikstof mede namens de minister van LNV een hoofdlijnenbrief sturen over 
de (verbrede) stikstofaanpak. De brief is primair bedoeld om de dragende 
elementen van de vervolgaanpak vast te zetten. Daarbij is er ruimte voor 
nadere uitwerking in een vervolgbrief, gekoppeld aan de 100-dagen brief 
voor het fysieke domein en de startnota NPLG.

Akkoord op de inhoud van de brief en agendering ervan in de RFL van 29 
maart, na verwerking van de uitkomst en een redactieslag.

komt een aantal onderwerpen naar voren waarop in de brief een stevige lijn 
wordt gekozen. Deze zijn worden hieronder toegelicht.

2. Flexibiliteit en afbakening van het fonds
Ondanks een forse reservering vereist de omvang van het fonds 
(waarvan de middelen eindig zijn) om een scherpe toewijzing van de 
middelen en afbakening en de bereidheid om verplichtende maatregelen 
in te zetten waar nodig. De tekst in de brief gaat hier kort op in. In 
meer detail wordt dit beschreven in de instellingswet voor het fonds.

Vervolgproces (geplande 
behandeling in:)

Korte samenvatting van de 
inhoud

1. Stevig neerzetten onontkoombaarheid
De brief stelt duidelijk dat, conform de eerdere uitwerking en het 
coalitieakkoord, het onontkoombaar halen van de doelstellingen een 
essentieel element van de aanpak is. En daarmee voorwaarde voor een 
beter perspectief op toestemmingverlening. Met escalatiemechanismen 
zal hierop gestuurd gaan worden, ook als inzet van verplichtender 
instrumentarium vereist is.

Aanbiedingsformulier 
Dg-overleg stikstof 
17-03-2022

bilateraal contact waar nodig 
RFL 29-3
MR 1-4

3. Invulling van generiek beleid en 'evenredige bijdrage 
sectoren'

In de tekst wordt zowel ingegaan op generiek beleid als de 
gebiedsgerichte vervolgaanpak en wordt over de breedte geschetst hoe 
tot doelbereik moet worden gekomen. Het Coalitieakkoord benoemt het 
belang van een evenredige bijdrage van alle sectoren. In de brief wordt 
nader gespecificeerd wat wordt gedaan in de verschillende sectoren.

1____________________________________________________________________
Hieronder staan de belangrijkste politieke aandachtspunten uit de brief kort 
opgenomen. (NB.: Dit betreft geen samenvatting van de belangrijkste 
hoofdlijnen en -boodschappen.)

5.1.2.E

5.1.2.E

5.1.2.E

5.1.2.E
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duidelijkheid voor initiatiefnemers en gezag, boven meer,

door bevoegde gezagen, en handhavers.

2

6. Landelijke Snelheidsverlaging
MNenS heeft aangegeven de hoofdlijnenbrief graag te willen gebruiken 
om mede te delen dat de landelijke snelheidsverlaging niet langer 
ingezet zal worden voor het SSRS. Dit, in plaats van via een aparte 
brief. Toegelicht wordt dat de snelheidsverlaging een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan het weer op gang brengen van 
vergunningverlening, helder uiteen wordt gezet wat de achtergronden 
zijn (onvoldoende effect, invoering 25km-grens), en dat de 
snelheidsverlaging nodig blijft gezien de staat van de natuur, en er naar 
alternatieve vulling voor het SSRS wordt gekeken.

Hoewel meer verplichtendheid niet wordt uitgesloten is vrijwilligheid 
(zoveel mogelijk) in beginsel het uitgangspunt. Dat slaagt alleen als er 
genoeg animo is voor regelingen, die daarom dus voldoende 
aantrekkelijk moeten zijn. Voornemens om hier naar te kijken staan 
opgenomen in de brief. FIN heeft een voorbehoud gemaakt bij deze 
passages.

5. Perspectief stikstofruimte en ontwikkeling
In de brief wordt aangegeven dat de ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen op de korte termijn zeer beperkt is. Hierbij wordt 
aangegeven dat een onontkoombare aanpak voorwaardelijk is voor 
meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het belang wordt benadrukt 
dat waar er ruimte ontstaat er regie gevoerd wordt op de verdeling van 
ruimte. Hierin zijn nog keuzes te maken, want dat kan ook decentraal 
via stikstofbanken. Prioritering van beperkte stikstofruimte vraagt 
politieke weging cq. bekrachtiging/herijking van bestaande afspraken, 
kijkend naar de breedte van de nationale opgaven waaronder 
bijvoorbeeld ook prominent de woningbouw, mobiliteitsopgave, de 
energietransitie en de intensivering van Defensie. Voorstel is om dit 
preciezer uit te werken en op te nemen in de volgende brief.

6. Toestemmingverlening
Er wordt een impuls aangekondigd ten behoeve van de houdbaarheid 
van toestemmingverlening. In de brief staan vier leidende principes 
hiervoor benoemd:
• Allereerst moet zijn geborgd dat de stand van de natuur (juridisch) 

bepalend is voor de mate waarin (nieuwe) activiteiten ontplooid 
kunnen worden.

• Houdbaarheid van het systeem, en daarmee zekerheid en

maar onzekerder ontwikkelruimte. De consequentie van 
houdbaarheid boven ruimte plaatsen, kan zijn dat dit mogelijk tot 
minder ruimte leidt.

• Toekomstige vergunningverlening mag niet leiden tot een verdere 
toename van stikstofdepositie.

• Meer nadruk op de controleerbaarheid van vergunningen en uitstoot
5.1.2.E5.1.2.E

5.1.2.E
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Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

Datum
Betreft

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal
Prinses Irenestraat 6

Hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en 
klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid

Ons kenmerk
DGS / 22055867

Uw kenmerk

Gegeven de omvang van de natuur- en stikstofverplichtingen waarvoor we gesteld 
staan, evenals die op het vlak van klimaat (Klimaatwet) en voldoende en schoon 
water (Kaderrichtlijn Water) kiest het kabinet voor een gecombineerde aanpak. 
Deze bestaat uit zowel generiek, landelijke maatregelen vanuit het Rijk, als een 
gebiedsgerichte aanpak, waarbij de provincies als gebiedsautoriteit fungeren.
Deze aanpak biedt duidelijkheid en daarmee perspectief aan betrokken partijen en 
zorgt voor het onontkoombaar realiseren van de doelstellingen. Dat wil zeggen dat

op veel plekken zijn de water- en bodemcondities niet op orde. Dit kan en moet 
anders. De natuur is de basis van ons bestaan en van groot belang voor onze 
economische welvaart. Het herstel van de biodiversiteit en het in balans brengen 
van natuur en samenleving vragen daarom alle aandacht. Nederland heeft zich 
niet voor niets tot op internationaal niveau gecommitteerd aan ambitieuze 
doelstellingen op deze vlakken.

Het kabinet beseft dat dit nog niet voldoende is. De huidige staat van de natuur 
en de gevolgen daarvan voor onder meer vergunningverlening vragen om een 
grotere inzet. Een kentering van beleid is nodig om onherstelbare schade te 
voorkomen maar ook om de benodigde stappen op het vlak van andere 
maatschappelijke opgaven energietransitie, woningbouw, bereikbaarheid en 
defensie mogelijk te maken. De vergunningverlening staat onder druk. Diverse 
gerechtelijke uitspraken laten dit ook keer op keer zien. De mogelijkheden tot 
ruimere toestemmingsverlening zijn beperkt en de eerlijke boodschap is dat dit de 
komende jaren zo zal blijven. Alleen met een natuur die robuust wordt hersteld 
komt een structurele oplossing en meer ruimte in zicht.

Het kabinet begint niet op nul. De afgelopen periode is met de structurele aanpak 
stikstof en de Wet stikstofreductie en natuurverbetering het fundament gelegd 
voor het oplossen van de stikstofproblematiek. Diverse bronmaatregelen om 
stikstof te reduceren zijn in uitvoering of komen dit jaar in de uitvoeringsfase, en 
provincies werken volop aan de uitvoering van natuurherstel en -behoud. Ook in 
het kader van de klimaat- en wateropgave wordt via onder andere de uitvoering 
van het KIimaatakkoord en de Actieprogramma's Nitraatrichtlijn belangrijke 
voortgang geboekt.

De natuur en biodiversiteit in Nederland staan ernstig onder druk. De 
broeikasgas- en stikstofuitstoot bedreigen de natuur, gezondheid en klimaat,

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001858272854000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
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op voorhand zeker wordt gesteld dat de beoogde effecten op het gebied van 
stikstof, klimaat en waterkwaliteit worden gehaald. In deze brief schets ik zoals 
aangekondigd in de planningsbrief (Kst. XX) de hoofdlijnen van deze aanpak.

Ons kenmerk
DGS / 22055867

Stikstofreductie-, Het is duidelijk dat de sterke overbelasting door stikstof een van 
de belangrijkste drukfactoren voor de natuurkwaliteit is. Een succesvolle aanpak 
hiervan is bepalend voor de mate waarop toestemmingverlening mogelijk is voor 
diverse (economische) activiteiten. In veel natuurgebieden worden de 
zogenaamde kritische depositiewaarden (KDW) (ruim) overschreden. Daarom 
heeft het kabinet met het coalitieakkoord de huidige wettelijke doelstelling uit de 
Wet stikstofreductie en natuurverbetering van 2035 naar voren gehaald. Dit 
betekent dat in 2030 74% van het stikstofgevoelig Natura 2000-areaal onder de 
kritische depositiewaarde is gebracht. In 2025 is dit conform de wettelijke 
verplichting 40% van dat areaal.

Om de VHR-doelen te bereiken moeten diverse drukfactoren worden aangepakt, 
binnen en buiten natuurgebieden. Naast stikstof gaat het ook over andere 
aspecten, zoals waterkwaliteit en -kwantiteit en ruimtelijke inrichting door extra 
leefgebied en verbindingen tussen natuurgebieden. Langetermijndoelbereik voor 
de VHR vereist dat er ook voldoende ruimte komt voor leefgebied buiten Natura 
2000-gebieden. Dit gaat zowel over areaal natuur als over areaal extensieve en 
natuurinclusieve landbouw. De Europese Commissie zal in bovengenoemde 
voorstel waarschijnlijk een norm stellen van 10 procent extra 
landschapselementen in het agrarisch gebied die verbindingen tussen 
natuurgebieden en agrarische biodiversiteit realiseren.

KHmaatopgave landbouw en landgebruik'. Het kabinet heeft de ambitie om in 2030 
60% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Het wettelijke doel komt op 
55% te liggen. Alle sectoren (mobiliteit, energie en industrie, woningbouw, 
landbouw en landgebruik) moeten hieraan bijdragen. De klimaatopgave voor de 
landbouw en het landgebruik heeft onder meer betrekking op de veehouderij, de 
glastuinbouw, veenweidegebieden, landbouwbodems, bossen en natuur._De 
landbouw en het landgebruik moeten voldoen aan de restemissiedoelen 2030 die 
met uw Kamer zijn gedeeld in de brief van de minister voor Klimaat en Energie 
(kamerstuk xx). In het coalitieakkoord is een indicatieve broeikasgasreductie van

1 Het volledig realiseren van de VHR-opgave gaat in tijd en reikwijdte verder dan de 
integrale aanpak, bijvoorbeeld in de noodzaak voor extra natuurareaal. In de 
Tussenverkenning Natuur heeft het PBL de analyse gemaakt dat tot 82% VHR-doelbereik 
kan worden gekomen als zowel de condities (bv. stikstofdepositie, waterkwantiteit en - 
kwaliteit) als benodigd extra natuurinclusief leefgebied buiten natuurgebieden (bv. agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer) gerealiseerd worden.

Doelen van de aanpak
Met de gecombineerde aanpak stuurt het kabinet op het onontkoombaar 
realiseren van vier nationaal en internationaal dwingende doelen:

Natuurherstel en -verbetering-. Conform de vereisten van de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen (VHR.) is het voorkomen van verslechtering en het realiseren van 
een gunstige staat van instandhouding van de natuur een continue verplichting. 
Met de aanpak worden richting 2030 onvermijdelijke stappen gezet daarnaar toe. 
Vooralsnog is er geen verplichtend tijdpad gekoppeld aan VHR-doelbereik. Op 
korte termijn volgt evenwel een voorstel van de Europese Commissie (PM 
verwijzing wanneer gepubliceerd, wordt waarschijnlijk 23 maart) naar aanleiding 
van de Europese Biodiversiteitsstrategie met daarin ook wettelijk bindende 
tussendoelen voor 2030 en 2040 geformuleerd.1
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Het kabinet hecht eraan dat alle sectoren een evenredige bijdrage leveren aan het 
behalen van de doelstellingen. Zo ligt er in de sectoren industrie en mobiliteit een 
grote verduurzamingsopgave. Hierop wordt grotendeels landelijk gestuurd. Het

Ons kenmerk
DGS / 22055867

Integraal
De verschillende (internationale) verplichtingen omtrent natuur, water en klimaat 
worden in samenhang opgepakt. Dat draagt er aan bij dat ondoelmatige en 
onzekere investeringen zo veel mogelijk worden voorkomen, middelen zo 
doelmatig mogelijk worden ingezet en langjarig duidelijkheid en zekerheid worden 
geboden aan alle betrokkenen.

landbouw en landgebruik van 5 Mton opgenomen, gekoppeld aan de 
gecombineerde aanpak. Daarnaast zijn indicatieve broeikasgasreducties 
opgenomen voor de glastuinbouw. Op basis van de ramingen in de Klimaat- en 
Energieverkenning 2022 worden in het najaar definitieve restemissiedoelen 2030 
voor alle sectoren, en dus ook voor landbouw en voor landgebruik, vastgesteld.

Het Rijk is verantwoordelijk voor generiek beleid om aan de landelijke doelen te 
voldoen. Dit doet het onder meer via de landelijke bronmaatregelen stikstof of 
maatregelen uit het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het daarop volgende 
addendum (Kst. PM). Het kan dan onder meer gaan om beëindigingsregelingen, 
aankoop en afwaardering van grond of innovatie- en investeringsondersteuning. 
Daarnaast zijn en blijven er nationale kaders en normen die van toepassing zijn in 
alle gebieden, zoals de emissienormen voor stallen, de herziening van het 
mestbeleid, het beleid voor dierenwelzijn, diergezondheid en zoönose, of regels 
voor gewasbescherming.

Waar mogelijk worden binnen de aanpak kansen voor andere terreinen benut, 
zoals luchtkwaliteit (Schone Lucht Akkoord), zoönosen geurhinder, met 
inachtneming van de daarvoor geldende doelen en verplichtingen. En daar waar 
sprake is van normen en verplichtingen in relatie tot deze onderwerpen, geldt dat 
deze randvoorwaardelijk zijn in de uitwerking van de aanpak. Synergie zal worden 
gezocht met de inspanningen die het kabinet treft omtrent de klimaatopgave in 
brede zin. Daar waar duidelijke kansen liggen om naast broeikasgasreductie ook 
te komen tot stikstofreductie, in onder andere de industriële sector, zal het 
kabinet hierop inzetten.

Wateropgave: Hiervoor geldt als doel het bereiken van de goede toestand van 
oppervlakte- en grondwater zoals omschreven in de Kaderrichtlijn Water (KRW), 
door het uitvoeren van de benodigde maatregelen. Dit is een geldende 
verplichting voor uiterlijk 2027. De doelen voor de KRW zijn gespecificeerd tot op 
het niveau van de afzonderlijke waterlichamen en daarmee reeds gebiedsgericht 
uitgewerkt. Deze inzet levert ook een bijdrage aan de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewater voor de Nitraatrichtlijn. De Europese Commissie ziet streng toe 
op de naleving hiervan. In het addendum bij het 7e Actieprogramma is recent door 
Nederland aangegeven hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Bovengenoemde opgaven hebben grote gevolgen, met name voor de 
landbouwsector. Zonder een succesvolle transitie van de landbouw en het 
landelijk gebied is het behalen van de verplichtende doelstellingen onmogelijk. 
Daarom vind ik het van groot belang dat we het perspectief voor de 
landbouwsector ook goed borgen in de aanpak. Over de uitwerking daarvan zal ik 
en de minister van LNV overleggen met de meest betrokken partijen.
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gaat dan onder andere om maatregelen en middelen vanuit nationaal 
klimaatbeleid of Europese regelgeving, waarmee ook de stikstofuitstoot sterk 
gereduceerd wordt. Daarnaast worden de bronmaatregelen stikstof, zoals uit de 
structurele aanpak stikstof, voortgezet. Waar toepasbaar is er ruimte in de 
gebiedsprocessen voor maatwerk, bijvoorbeeld ten aanzien van lokale 
piekbelasting, zowel in de agrarische als industriële sector.

Gebiedsgerichte aanpak. en nationale regie
De gebiedsgerichte aanpak houdt in dat we per gebied bepalen wat de opgave is. 
De kenmerken van een gebied, in het bijzonder bodem en water, zijn in dit proces 
sturende factoren. Vanuit de landelijke doelen stelt het Rijk in samenwerking met 
provincies aanvullende regionale, bindende doelen vast. Het is essentieel dat 
opgeteld de landelijke doelen worden behaald.

Via ruimtelijke keuzes op basis van onder meer water en bodem geven Rijk en 
medeoverheden kaders en randvoorwaarden aan wat er lokaal moet gebeuren. 
Dat gaat bijvoorbeeld om overgangsgebieden landbouw-natuur, het beheer van 
grond- en oppervlaktewater op de hoge zandgronden, de 
zoetwaterbeschikbaarheid in laag Nederland, de vernatting van 
veenweidegebieden en over de integrerende rol van 10 procent groenblauwe 
dooradering met landschapselementen voor de noodzakelijke verbinding van 
natuur, landbouw en water. Rijk en provincies maken op basis van deze doelen 
afspraken over de bijbehorende maatregelen en middelen.

Gebiedspiannen
De gecombineerde aanpak krijgt vorm via gebiedspiannen.
Het Rijk zal de kaders voor de gebiedspiannen stellen. Hierin zullen per provincie 
of een deel daarvan taakstellende doelen worden geformuleerd. Deze zullen zijn 
afgeleid van de (inter)nationale verplichtingen op het terrein van natuur, stikstof, 
water (zowel waterkwaliteit als waterbeschikbaarheid) en broeikasgassen 
(landbouw en landgebruik).
Vanuit hun expertise in de gebieden leggen de provincies in de gebiedspiannen 
ook de maatregelen en het instrumentarium vast om de doelstellingen te 
realiseren. In aanvulling op de doelen voor natuur/stikstof, klimaat en water die in 
het proces leidend zijn, hebben provincies de ruimte om ook andere doelstellingen 
mee te nemen. Zoveel mogelijk zal worden voortgebouwd op de processen die 
momenteel al lopen of in voorbereiding zijn, voor bijvoorbeeld natuurherstel, KRW 
en de veenweidegebieden.

Het is van belang dat het perspectief voor agrarische ondernemers in de 
gebiedspiannen volwaardig wordt meegenomen. Dat geldt zowel voor de bedrijven 
die stoppen als de ondernemers die doorgaan. Zowel de ecologische kenmerken 
van een gebied (zoals het bodem- en watersysteem) als de sociaaleconomische en

Zoals eerder aangegeven in de beantwoording van de motie-Boswijk (Kamerstuk 
33 037, nr. 402) zal uitgewerkt worden hoe goede landbouwgrond ruimtelijk 
beschermd kan worden, zodat deze in de gebiedsprocessen benut kan worden bij 
de noodzakelijke verduurzaming van de landbouw. Ten behoeve van de 
natuurwaarden van de Natura 2000-gebieden is de inzet om overgangsgebieden 
rond Natura2000 te realiseren waarbij de opgaven voor natuur, stikstofreductie, 
klimaat, water en verduurzaming landbouw gelijktijdig kunnen worden aangepakt. 
We creëren onder andere een tussenvorm van natuurgrond en landbouwgrond: 
landschapsgrond. Daarbij bepalen we ook welk ruimtelijk regime en welk 
instrumentarium hieraan gekoppeld wordt. In de overgangsgebieden zal 
extensivering van de agrarische functie voor de hand liggen.
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maatschappelijke kenmerken (bijvoorbeeld onderwijs, ondernemerschap en 
sociale cohesie) zullen eveneens belangrijke bepalende factoren zijn voor het 
vaststellen van regionale doelen, en de wijze waarop deze in een gebied worden 
gerealiseerd.

In de gebiedsplannen worden ook de PAS-melders meegenomen. In het 
coalitieakkoord is aangegeven dat onder meer legalisering kan helpen bij 
versnelling van de verduurzaming in de landbouw. Alle initiatiefnemers van 
activiteiten kunnen deelnemen aan het gebiedsproces, ongeacht of er op dit 
moment sprake is van een vergunning. Aan het einde van dat gebiedsproces 
moeten alle activiteiten die zijn opgenomen in een getoetst en goedgekeurd 
gebiedsplan en die vergunningplichtig zijn ook een passende vergunning krijgen. 
Het staat vast dat in de omgeving van zeer overbelaste Natura 2000-gebieden 
soms ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden om de stikstofbelasting 
voldoende te reduceren. Ik kan niet uitsluiten dat er bedrijven zijn die onteigend 
moeten worden. Ik zal uw Kamer later informeren over de nadere uitwerking van 
deze opgave, nadat ik hierover met de provincies overleg heb gevoerd.

Onontkoombaarheid
Het kabinet kiest voor een aanpak die waarborgt dat de doelen op natuur, stikstof, 
water en klimaat onontkoombaar worden gerealiseerd. Voor de maatregelen in het 
kader van de Kaderrichtlijn Water geldt een dergelijk waarborg al. Daadwerkelijke 
verbetering van de natuur is tegelijkertijd de beste basis voor de mogelijkheden 
tot ruimere toestemmingsverlening.

Onontkoombaarheid vraagt meer dan het bindend vastleggen van doelen: er moet 
zeker worden gesteld dat de noodzakelijke maatregelen worden gepland, 
uitgevoerd en voldoende effect sorteren. Laat ik voorop stellen dat vrijwilligheid 
een belangrijk uitgangspunt is, waar ik in de gebiedsprocessen de ruimte voor wil 
geven. Maar daarbij horen ook escalatiemechanismen wanneer dreigt dat de 
doelstellingen niet tijdig worden behaald. Als vrijwillige maatregelen - waaronder 
innovatie, extensivering, verplaatsen of bedrijfsbeëindiging - onvoldoende 
resultaat opleveren acht ik ingrijpen noodzakelijk. Meer verplichtende maatregelen

Ik streef er samen met provincies naar de (andere) doelen voor natuur, klimaat 
en water voor zover beschikbaar in april 20222 al richtinggevend mee te geven en 
ze ook op 1 juli 2023 vast te stellen. Na het eerste gebiedsplan zijn iteraties en 
wijzigingsvoorstellen mogelijk, op voorwaarde dat de doelstellingen volledig 
gerealiseerd worden. Ten aanzien van het proces om te komen tot gebiedsplannen 
is het van belang dat de kaders en procedures helder zijn en betrokkenen partijen 
gelijkwaardig aan tafel zitten. Ik zal met de provincies afspraken maken over de 
wijze waarop Rijk en medeoverheden hier gezamenlijk zorg voor dragen.

De provincies staan voor de oplevering van de gebiedsplannen aan de lat, waarbij 
het tempo vanuit de stikstofopgave bepalend is. Zij zijn hier immers samen met 
gebiedspartners al mee bezig vanuit de verplichting in de Wet stikstofreductie en 
natuurverbetering: uiterlijk op 1 juli 2023 zullen de plannen moeten worden 
gepubliceerd. Hierin zullen in ieder geval per gebied wordt omschreven met welke 
mix van generieke en gebiedsgerichte maatregelen de stikstofdoelstellingen van 
de Wet stikstofreductie en natuur zullen worden gerealiseerd. Zo snel mogelijk, 
naar verwachting in april 2022, zal het kabinet met provincies hiertoe 
richtinggevende doelen voor de ruimtelijke verdeling van stikstofreductie 
afspreken. De gebiedsdoelstellingen voor stikstof zullen definitief worden 
vastgesteld bij publicatie van de gebiedsplannen op 1 juli 2023. [PM zin over 
timing van toetsing van plannen]
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zoals het intrekken van vergunningen en onteigening - instrumenten die reeds 
beschikbaar zijn - komen dan op tafel, conform de geldende procedures2. Dat 
betekent dat aan de voorkant duidelijk moet zijn wanneer en onder welke 
voorwaarden dit dwingende instrumentarium wordt ingezet. Dit geldt met name 
voor gebieden waar de staat van de natuur (sterk) overbelast is. Het eerlijke 
verhaal is dat het niet in elk gebied haalbaar zal zijn om alleen maar uit te gaan 
van vrijwilligheid.

[NB. bezwaar FIN:] Door regelingen voldoende aantrekkelijk te maken, wil ik 
maximaal inzetten op het vrijwillig instappen van ondernemers. Naar het 
voorbeeld van Vlaanderen wil ik bijvoorbeeld prikkels inbouwen zodat diegenen 
die zich eerder melden voor de stoppersregelingen, onder gunstiger voorwaarden 
kunnen uitstappen. Ik zal met de minister van Financiën kijken naar hoe fiscale 
regels uitwerken voor de aantrekkelijkheid en deelname.

Ecologische onderbouwing
Een belangrijke rol in de aanpak is weggelegd voor natuurdoelanalyses en 
beoordeling door de Ecologische Autoriteit. De analyses brengen per Natura 2000- 
gebied de opgave voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen in 
beeld en bevatten naast inzicht in het huidige doelbereik in de gebieden ook een 
beoordeling van de verwachte effecten van geplande maatregelen. Op basis van 
deze feitelijke omschrijving kan per gebied het maatregelenpakket voor de 
gebiedsplannen worden vastgesteld. De in te stellen onafhankelijke Ecologische 
Autoriteit zal de analyses wetenschappelijk toetsen. Het streven is om de 
Ecologische Autoriteit medio dit jaar operationeel te hebben.

Met de uitgebreide hoeveelheid gegevens die verzameld zullen worden ten 
behoeve van de monitoring van stikstof en natuur zullen de natuurdoelanalyses 
periodiek geactualiseerd worden zodat er in de gebieden zicht blijft op het voldoen 
aan de vereisten vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn inzake het tegengaan van 
verslechtering en het toewerken naar de gunstige staat van instandhouding. 
Inzichten worden ook gebruikt bij actualisering en bijsturing van gebiedsplannen 
en (nationaal) beleid.

hoge mate van overbelasting van de natuur - verslechtering van de beschermde habitattypen niet meer kan. 
worden voorkomen met andere passende maatregelen. Dit zorgt ervoor dat de vergunde activiteiten binnen een 
korte termijn niet langer op de betrokken locatie mogen worden uitgevoerd In die gevallen kan de betrokken 
ondernemer uiteraard wel recht hebben op nadeelcompensatie voor het moeten stopzetten van zijn 
bedrijfsvoering. Onteigening is een langer durend proces waarbij het gehele eigendom van de ondernemer door 
de betrokken overheid wordt verworven, inclusief eventueel daarbij horende gronden. In die gevallen ontvangt de 
ondernemer een marktconforme vergoeding.

De inzet op onontkoombaarheid geldt eveneens voor het gebiedsproces zelf, 
waarbij ik de voortgang van de gebiedsplannen nauwgezet zal volgen. Indien de 
voortgang onvoldoende zekerheid oplevert op doelbereik, zal ik vanuit het Rijk 
ingrijpen vanuit mijn regierol. Dit zal ik met voorrang doen in de gebieden die er 
het slechtst voor staan. Inzicht in welke dat zijn zal worden gegeven in een quick- 
scan van de natuurdoelanalyses die naar verwachting in PM: april/mei beschikbaar 
komt en die ik vooruitlopend op de volledige natuurdoelanalyses zal bijvoegen bij 
het Programma stikstofreductie en natuurverbetering. Uit deze quick-scan volgt of 
er gebieden zijn waar met urgentie aanvullende maatregelen ingezet moeten 
worden, omdat niet zeker is of behoud hier voldoende geborgd is en herstel 
mogelijk blijft. De afronding van de natuurdoelanalyses is voorzien voor eind 
2022, uiterlijk 1 april 2023.
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Het is noodzakelijk dat de aanpak snel tot duidelijkheid over en stabiliteit in 
doelen en kaders leidt en inzicht biedt in welke instrumenten agrarische 
ondernemers ten dienste staan. Daarbij worden diverse ontwikkelrichtingen 
onderscheiden, zoals innovatie, extensivering, omschakelen naar nieuwe vormen 
van landbouw, verplaatsing en bedrijfsbeëindiging. Ook is het belangrijk om oog 
te hebben op de consequenties voor de agrarische sector en de bredere betekenis 
van voedselzekerheid als gevolg van de ontwikkelingen in Oekraïne. De minister 
van LNV zal uw Kamer voor de zomer nader informeren over de uitwerking van 
het perspectief voor de landbouw in brede zin, waaronder de internationale 
dimensie, de samenhang met het klimaatprogramma en de niet-vrijblijvende 
afspraken met de keten over de versterking van de positie van de boer.

Instrumenten en maatregelen
Het uiteindelijke pakket aan maatregelen om de doelen te realiseren, inclusief het 
bijbehorende tijdpad, zal uit een mix van landelijke en gebiedsgerichte 
maatregelen bestaan. Voor een belangrijk deel zullen de maatregelen in de 
gebiedsplannen zijn beslag krijgen.

Vooruitlopend op de nadere vormgeving van het fonds is in het coalitieakkoord3 
een aantal categorieën van maatregelen en instrumenten gemarkeerd. Dat gaat 
om een mix van verduurzaming en innovatie, en opkoop en afwaardering.
Een groot deel van het budget is bestemd voor opkoop, financiële afwaardering 
van grond en additionele maatregelen voor de KRW. Met deze inzet kan

De integrale, gebiedsgerichte opgaven vragen grote inzet van de agrarische 
sector. Tegelijkertijd is een krachtige landbouwsector, die sterk genoeg is om de 
omslag naar kringlooplandbouw door te maken, een voorwaarde voor het 
realiseren van de doelen. Een veerkrachtige landbouw is daarbij een belangrijke 
drager voor de sociaaleconomische vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk 
gebied. Bij de (versnelling van) de transitie naar een duurzaam voedselsysteem 
moeten agrarisch ondernemers in staat worden gesteld om binnen de 
gebiedsdoelen toekomstbestendige keuzes te maken voor hun bedrijf, passend bij 
de gebiedsgerichte opgaven en met voldoende zekerheid voor het 
verdienvermogen en bedrijfseconomische continuïteit. Daarbij geldt een helder 
besef dat niet alles overal kan.

Transitiefonds (instellingswet)
Om de aanpak te borgen, stelt het kabinet het Transitiefonds Landelijk Gebied in. 
Hiervoor zal nog voor de zomer een instellingswet in procedure worden gebracht 
zodat de wet onderdeel is van de ontwerpbegroting die op Prinsjesdag 2023 wordt 
aangeboden aan uw Kamer. In het fonds reserveert het kabinet tot 2035 
incidenteel 25 miljard euro. De middelen van het fonds zijn specifiek bedoeld voor 
het realiseren van de doelstellingen op het vlak van natuur, stikstof, water en 
klimaat zoals hierboven beschreven en voor het mogelijk maken van de 
noodzakelijke transitie in de landbouw en het landelijk gebied. Op dit moment 
wordt er gewerkt aan een nadere en noodzakelijke afbakening van het fonds.

Perspectief sectoren
Voor alle sectoren geldt dat de gebiedsplannen duidelijkheid bieden over wat 
waar (niet) kan. Dit betekent duidelijkheid over de (on)mogelijkheden voor 
ontwikkeling op de korte en lange termijn.
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Er komt onder andere een grondbank die vrijkomende grond uitgeeft voor 
extensiveren, omvormen en verplaatsen van boerenbedrijven, alsook voor het 
versterken van natuur. De grondbank faciliteert zo in samenwerking met regionale 
grondbanken de gebiedsprocessen en helpt zowel boeren die stoppen als boeren

gecombineerd resultaat worden geboekt op alle vier de doelstellingen omtrent 
natuur, stikstof, water en klimaat en kan tegelijkertijd ingezet worden op 
extensivering van de landbouw, agrarisch natuurbeheer of natuurontwikkeling 
afhankelijk van de mogelijkheden in specifieke gebieden. Met deze 
opkoopregelingen, en afwaardering en inzet van grond wordt zowel een forse 
bijdrage geleverd aan de opgaves als perspectief aan stoppende en blijvende 
ondernemers geboden. Met inzet van het fonds zal tevens natuurareaal worden 
uitgebreid om zo de kwetsbare natuur verder te ondersteunen en een bijdrage te 
leveren aan het VHR-doelbereik. Met het oog op de opgave vanuit de 
Kaderrichtlijn Water is ook een post opgenomen, met als doel gericht maatregelen 
te kunnen nemen in onder andere de waterhuishouding, het tegengaan van 
verdroging maar ook de uitbreiding van bufferstroken. De additionele middelen 
voor het realiseren van de KRW zullen primair ingezet worden voor grootschalig 
herstel van beekdalen op zandgronden (DGA-PAV/ 22073076). Deze inzet draagt 
bij aan zowel het VHR- en KRW-doelbereik als de klimaatopgave voor landgebruik.

Ik vind het van groot belang dat de middelen uit het Transitiefonds doelmatig 
worden ingezet. In de context van de instellingswet zal ik nadere 
(toetsings)criteria uitwerken om tot uitkering van de middelen te komen. 
Daarnaast zullen de gebiedsplannen worden getoetst door de Ecologische 
Autoriteit en zal er, zodra de aanpak voldoende vorm heeft gekregen, een 
onafhankelijke doorrekening volgen van het plan om te beoordelen in hoeverre de 
verschillende doelen worden gehaald.

Als 'tussenorganisatie' moet de regie-organisatie het Rijk, provincies, en andere 
overheden in staat stellen om te komen tot een succesvolle en slagvaardige 
uitvoering van de transitie van het landelijk gebied. Nauwe samenwerking tussen 
de overheden is van belang, omdat de een niet zonder de andere kan om tot 
resultaat te komen. De regieorganisatie is zowel partner als regisseur.

Naast inzet op opkoop, inrichting en aanpassing van het landgebruik is de inzet 
van het fonds ook gericht op verdere verduurzaming van de agrarische 
bedrijfsvoering. Ondernemers zullen worden ondersteund in het doorvoeren van 
de noodzakelijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering zodat deze past bij de 
kaders zoals die volgen uit de bodem- en watergesteldheid en de verplichtingen 
naar de natuur. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om uitrol van innovatieve 
staltechnieken, het treffen van managementmaatregelen, vermindering van 
ammoniakemissies bij het uitrijden van mest en circulaire mestverwerking. 
Daarnaast zijn er middelen beschikbaar om het ondernemerschap en de 
innovatieve dóórontwikkeling van de agrarische sector te ondersteunen. Daarbij is 
ook aandacht voor sociale innovaties en de snelle toepassing van innovaties in de 
praktijk.

Ondersteuning en regie
Om de aanpak te ondersteunen en waar nodig bij te sturen richten het kabinet en 
IPO een gezamenlijke regieorganisatie in die zowel Rijk als provincies ondersteunt 
Het Rijk en provincies maken aan de voorkant afspraken over de kaders, 
processen en protocollen waarlangs de regieorganisatie werkt, zodat deze 
transparant en duidelijk zijn voor de uitvoering.
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De komende tijd wordt de regieorganisatie verder uitgewerkt, met als doel om 1 
oktober operationeel te zijn. Vóór 1 oktober worden waar mogelijk al taken 
vervuld, bijvoorbeeld als het gaat om het aanspreekbaar zijn voor provincies met 
vragen over de transitie van het landelijk gebied.

Ik besef terdege dat er grenzen zijn aan kennis en modellen, waardoor 
onzekerheden niet volledig weg te nemen zijn. Hier houden we in de aanpak 
rekening mee. Zo is naar advies van het Adviescollege Meten en Berekenen 
Stikstof de doelgeschiktheid van het AERIUS systeem in het kader van 
toestemmingsverlening op grond van de Wet natuurbescherming sterk verbeterd 
door het invoeren van de maximale rekenafstand van 25 km. Het systeem biedt 
daarmee een robuuste en goed uitlegbare basis van een ecologisch verantwoorde 
en juridisch houdbare stikstofaanpak gericht op natuurherstel en stikstofreductie.

De realisatie van de grote opgaves uit de gecombineerde integrale aanpak vraagt 
inzet en verantwoordelijkheid van diverse departementen en overheden. Ten 
behoeve van het overzicht is als bijlage een overzicht opgenomen met daarin een 
schema waarin hier op hoofdlijnen nader inzicht wordt gegeven.

Voor wat betreft de klimaatopgave die meeloopt in de integrale aanpak in het 
landelijk gebied, is een goede verbinding met de uitvoeringsstructuur en 
governance van het Klimaatakkoord van belang. Ik zal in samenspraak met de 
minister voor Klimaat en Energie deze verbinding uitwerken.

Verder is naar het advies van het Adviescollege het Nationaal Kennisprogramma 
Stikstof (NKS) ingericht. Hierin wordt onder andere gekeken naar het gebruik van 
meerdere (waaronder buitenlandse) modellen om de uitkomsten van de 
berekeningen robuuster te maken (ensemble-modellering).
Daarnaast moet en wil het kabinet een forse impuls geven aan het meten van 
emissies op bedrijfsniveau. Door meer en fijnmaziger te meten worden de 
rekenmethodes verbeterd. Ook wordt inzichtelijk voor uitstotende bedrijven welke 
bijdrage zij zelf leveren en hoe zij tot verdere reductie kunnen komen. Dit is niet 
van de ene op de andere dag geregeld. De uitwerking hiervan heeft nog voeten in 
de aarde: zo moeten meetmethodes fraudebestendig zijn, moet de datalogistiek 
geborgd zijn en de meettechnieken verder worden ontwikkeld. Het kabinet zal 
binnen het NKS een programma inrichten, waarbij lopende kennis- en 
praktijkprojecten aan elkaar worden gekoppeld om onder andere op de langere 
termijn real-time emissiemetingen bij stallen mogelijk te maken. Deze 
ontwikkeling helpt om op termijn naar doelsturing op bedrijfsniveau te kunnen

Monitoring, evaluatie en bijsturing
Gelijktijdig met het uitwerken en concretiseren van de aanpak met de provincies 
werk ik met de kennisinstellingen aan een zorgvuldige monitoring van de 
maatregelen op natuur, stikstof, water en klimaat, alsook van de uitvoering van 
de aanpak (governance, samenwerking en werkwijze gebiedsprocessen) en 
sociaaleconomische impact, waaronder landbouwperspectief. Zo kan bijvoorbeeld 
in beeld worden gebracht of maatregelen volgens planning verlopen om de 
natuurdoelen op specifieke plaatsen te halen. Hierdoor kan de aanpak tijdig 
worden bijgestuurd en aangescherpt. Deze aanpak zal ook op de gebiedsplannen 
worden toegepast. Een lerende aanpak voor gebiedsgericht werken stimuleert het 
leren en innoveren door alle betrokkenen, in gebieden, tussen gebieden en het 
systeemniveau.
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gaan. Het advies dat Kwartiermaker innovatie stalsystemen Ruud Tijssens4 naar 
verwachting medio dit jaar oplevert, wordt hierbij betrokken.

Dit is het gevolg van het feit dat we in Nederland te veel en te lang over de grens 
zijn gegaan van wat de natuur aankan. Op de meest kwetsbare habitats zal 
binnen afzienbare termijn een flinke vermindering van de stikstofdepositie 
gerealiseerd moeten worden. Voor het behoud van onze natuur en omdat alleen 
zo zicht op herstel van de natuur en meer ruimte maatschappelijke en 
economische activiteiten ontstaat. De staat van de natuur is immers bepalend 
voor de mate waarin nieuwe activiteiten ontplooid kunnen worden.

Ik acht het noodzakelijk om stappen te zetten om meer zekerheid en duidelijkheid 
te bieden aan initiatiefnemers en bevoegd gezag bij toestemmingsverlening. 
Daarom zet ik de komende tijd in op het aanscherpen van het instrumentarium 
van toestemmingverlening. Dat zal ik doen aan de hand van een viertal leidende 
principes. Allereerst moet zijn geborgd dat de stand van de natuur (juridisch) 
bepalend is voor de mate waarin (nieuwe) activiteiten ontplooid kunnen worden. 
In aanvulling daarop verkies ik houdbaarheid van het systeem, en daarmee 
zekerheid en duidelijkheid voor initiatiefnemers en bevoegd gezag, boven meer, 
maar onzekerder ontwikkelruimte. Het derde principe is dan ook dat toekomstige 
vergunningverlening niet leidt tot een verdere toename van stikstofdepositie. 
Daarbij markeer ik wel het dilemma dat dit soms op gespannen voet staat 
wanneer (tijdelijk) beperkte uitstoot volgt uit de noodzakelijke verduurzaming van 
processen en sectoren. Tot slot hecht ik eraan dat er in het systeem meer nadruk 
komt op de controleerbaarheid van vergunningen en uitstoot door bevoegde 
gezagen, toezichthouders en handhavers. Met in achtneming van deze principes 
ben ik in samenwerking met vertegenwoordigers van bevoegde gezagen in beeld 
aan het brengen welke stappen we gaan zetten op latente ruimte, extern 
salderen, intern salderen, beweiden, Rav-factoren en bemesten. Ik ben 
voornemens uw Kamer nog voor de zomer nader te informeren over de concrete 
invulling van deze aanscherpingen.

Stappen in de toestemmingverlening
Diverse onderdelen van het instrumentarium voor toestemmingverlening worden 
momenteel getoetst in rechterlijke procedures. Er bestaat op dit moment geregeld 
onduidelijkheid en onzekerheid bij bevoegde gezagen en initiatiefnemers over 
verleende vergunningen, aanvragen voor nieuwe initiatieven en de houdbaarheid 
van huidige procedures.

Ontwikkelruimte
Ik besef dat veel maatschappelijke opgaven onder druk staan door een gebrek 
aan stikstofruimte. Hierbij gaat het onder meer om woningbouw, energietransitie, 
bereikbaarheid, legaliseren van PAS-meldingen en om projecten van nationaal 
belang zoals van het ministerie van Defensie. De huidige staat van de natuur leidt 
ertoe en gebiedt te erkennen dat er op dit moment zeer beperkt ruimte is voor 
nieuwe ontwikkelingen. Dat zal de komende jaren zo blijven en de noodzakelijke 
versterking van de houdbaarheid van toestemmingsverlening zal niet tot meer, en 
mogelijk zelfs tot minder, ruimte leiden. Dat betekent niet dat er geen ruimte is of 
zal ontstaan. Zo zal ik overeenkomstig eerder kabinetsbesluit5 via het 
stikstofregistratiesysteem (SSRS) vergunningen voor woningbouwprojecten en
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Aanvullend hierop werk ik mede langs de lijnen van de gebiedsgerichte aanpak 
aan een perspectief op ontwikkelruimte. Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen 
maken van de beperkte ruimte werkt het kabinet met provincies aan een 
systematiek met (provinciale) stikstofbanken. Hier kan vrijkomende en inzetbare 
stikstofruimte worden gekoppeld aan vooraf aangewezen categorieën activiteiten.

Ontwikkelreserve
Als onderdeel van de structurele aanpak heeft het vorige kabinet een 
ontwikkelreserve aangekondigd van minimaal 20 mol/ha/jr die volgt uit de toen 
aangekondigde maatregelen. Daarvan is 11 mol/ha/jr voorzien voor het 
legaliseren van PAS-meldingen en 9 mol/ha/jr voor projecten van nationaal 
belang. Ik hecht er echter aan erop te wijzen dat de inzet van deze 
ontwikkelreserve aan de geldende eisen voor toestemmingsverlening moet 
voldoen. Dat betekent dat inzet van de ontwikkelreserve alleen daar mogelijk is 
waar de ruimte niet nodig is voor natuurbehoud of -herstel. Kortom, de ruimte 
voor inzet wordt bepaald door de (lokale) staat van de natuur. Gegeven die staat 
en de huidige opbrengst van bestaande maatregelen zie ik op dit moment en de 
komende jaren slechts beperkt ruimte om de ontwikkelreserve in te zetten.

een zeven MIRT-projecten mogelijk maken. Daarnaast wordt met dit instrument 
ook ruimte beschikbaar gesteld om PAS-meldingen waar mogelijk met het SSRS 
te legaliseren. Ik vind het belangrijk dat de bouwvrijstelling inzetbaar blijft. 
Daarnaast geldt dat in bepaalde gebieden wel beperkt mogelijkheden zijn en zet 
ik in op een versterking van het bestaande instrumentarium. [PM ter bespreking 
meer opnemen over prioritering nationale opgaven en transitieruimte]

Met de gebiedsgerichte aanpak werkt het kabinet aan een systeemsprong. Als in 
de gebiedsplannen is vastgelegd met welke maatregelen, middelen en 
instrumenten de doelstellingen ten aanzien van natuur onontkoombaar worden 
gerealiseerd en waarbij onder meer zeker is gesteld dat de effecten van de 
maatregelen zich (zullen) voordoen, ontstaat op den duur meer perspectief op een 
andere wijze van toestemmingverlening en ruimere mogelijkheden voor nieuwe 
economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Door de uitwerking van de 
gebiedsplannen ontstaat ook meer duidelijkheid voor bevoegde gezagen en 
initiatiefnemers van projecten en belangengroeperingen welke 
(additionele)maatregelen getroffen moeten worden om ontwikkelingen mogelijk te 
maken. Hierbij geldt dat alleen extra ruimte ontstaat waar er voldoende met 
maatregelen geborgd is dat onder meer de natuurkwaliteit minimaal behouden 
blijft. Op deze manier extra ruimte creëren zal niet in alle gebieden kunnen en de 
extra ruimte en tijdpad zullen grotendeels worden gedicteerd door de effectiviteit 
van de maatregelen.

Legalisatieprogramma
Het kabinet vindt het belangrijk dat PAS-melders en uitvoerders van (voorheen) 
meldingsvrije activiteiten zekerheid wordt geboden. Met het recent vaststellen van 
het programma (PM naam en datum) en de wijziging van de Regeling 
natuurbescherming zijn noodzakelijke stappen genomen om meldingen te 
legaliseren. Het kabinet blijft breed zoeken naar mogelijkheden om zo snel als 
mogelijk te legaliseren. De verwachting is dat in juni 2022 de eerste stikstofruimte 
beschikbaar komt. In dat geval ontvangen de eerste initiatiefnemers in de zomer 
een verzoek om een vergunningaanvraag te doen. Voor de wijze waarop Rijk en 
provincies met handhavingsverzoeken omgaan, mede naar aanleiding van de mij 
toegestuurde brief door de provincie Overijssel, verwijs ik u naar de brief met 
kenmerk PM. Net als alle andere projecten en activiteiten moet de uitvoering van 
het legalisatieprogramma worden bezien in het kader van het gebiedsproces waar
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Door de Covid-maatregelen is de omvang van het wegverkeer tijdelijk afgenomen. 
Ook neemt door de verschoning van het wegverkeer het in te rekenen depositie- 
effect van de snelheidsmaatregel jaarlijks af. Het besluit om depositieruimte van 
de snelheidsverlaging niet meer ter beschikking te stellen in het kader van nieuwe 
toestemmingsverlening betekent niet dat de maximumsnelheid op rijkswegen 
weer omhoog kan. De stikstofuitstoot in Nederland is nog steeds te groot. De niet 
gebruikte ruimte van de snelheidsverlaging komt ten goede aan natuur bovenop 
de eerder afgeroomde 30 procent.

De maatregel van de verlaagde maximumsnelheid overdag heeft inmiddels haar 
vruchten afgeworpen en gezorgd voor stikstofruimte voor de bouw van ruim 33 
duizend woningen. Daarmee heeft deze maatregel de vergunningverlening voor 
woningbouw op gang gehouden, zoals op moment van besluitvorming beoogd 
was.

De snelheidsmaatregel niet meer gebruiken voor vergunningverlening 
Het is van belang dat de stikstofruimte in het SSRS voldoet aan de (juridische) 
voorwaarden om een vergunning op te baseren. De snelheidsmaatregel is 
daarvoor niet langer inzetbaar. Dat heeft een aantal oorzaken. Door de Covid- 
maatregelen is de omvang van het wegverkeer tijdelijk afgenomen. Ook neemt 
door de verschoning van het wegverkeer het in te rekenen depositie-effect van de 
snelheidsmaatregel jaarlijks af. De maximale rekenafstand van 25 km voor alle 
sectoren laat daarnaast een verandering zien van lokale beschikbaarheid van 
depositieruimte. Hiermee zal de vereiste zekerheid van het effect van de 
maatregel niet meer voldoende te garanderen zijn voor nieuw te verlenen 
vergunningen.

bepaald moet worden welke activiteiten op welke manier nog kunnen 
plaatsvinden.

Vergunningsveriening via het stikstof registratiesysteem
Met de PAS-uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
van 29 mei 2019 kwam de vergunningverlening in Nederland nagenoeg stil te 
liggen. Om op korte termijn de stikstofdepositie te laten dalen, de natuur te 
herstellen en de vergunningverlening via weer op gang te brengen, kondigde het 
kabinet op 13 november 2019 (Kamerstuk 35 334 nr.1) een pakket maatregelen 
aan. Een hiervan was het besluit tot de landelijke snelheidsverlaging waardoor de 
maximumsnelheid overdag op snelwegen naar 100 km/u ging. Ook besloot het 
kabinet om een stikstofregistratiesysteem (SSRS) voor het registreren en 
verdelen van stikstofruimte in te stellen om daarmee de toestemmingverlening 
voor woningbouw en een aantal specifieke MIRT-projecten zo snel mogelijk vlot te 
trekken.

Nieuwe ruimte voor vergunningverlening in SSRS
Het SSRS heeft de afgelopen jaren zijn functie bewezen en blijft in stand in de 
vervolgfase van de stikstofaanpak. Het SSRS zal bij openstelling voor de zomer
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De snelheidsmaatregel blijft nodig
Het besluit om depositieruimte van de snelheidsverlaging niet meer ter 
beschikking te stellen voor nieuwe vergunningen betekent niet dat de 
maximumsnelheid op rijkswegen weer omhoog kan: de stikstofuitstoot in 
Nederland is nog steeds te groot. Voor een structurele oplossing van 
toestemmingsverlening is een versnelling van de stikstofopgave nodig. Dat 
betekent ook dat we alles op alles moeten zetten om de stikstofuitstoot te laten 
afnemen. De niet gebruikte ruimte van de snelheidsverlaging komt ten goede aan 
natuur bovenop de eerder afgeroomde 30 procent.

Het kabinet heeft aangekondigd de doelstellingen in de wet stikstofreductie en 
natuurverbetering te versnellen van 2035 naar 2030, waarmee dit in lijn komt 
met het advies van het adviescollege Stikstofproblematiek (commissie-Remkes), 
waarbij alle sectoren hun evenredige stikstofbijdrage leveren. Het gaat om 
aanpassing van de Wet natuurbescherming of afhankelijk van de tijd, de 
Omgevingswet. Op dit moment werk ik dit verder uit en voer ik hierover overleg. 
Zoals ik in mijn brief van 10 februari jl. heb aangegeven streef ik ernaar om uw 
Kamer in april een nadere planning van de wetgevingsagenda toe te sturen.

Naast het nader vastleggen van de doelen gaat het daarbij ook om het 
waarborgen voor het onontkoombaar halen van de doelen, en om wijzigingen naar 
aanleiding van de verbreding van de aanpak door te voeren. Ik beoog daarbij 
helder te maken welke doelen en keuzes ook een juridische borging zullen krijgen 
in de vorm van bijvoorbeeld omgevingswaarden en/of instructieregels onder de 
Omgevingswet. De wetgevingsagenda is mede qua inhoud en tijdpad mede 
afhankelijk van een aantal nog te maken beleidskeuzes.

De gecombineerde gebiedsgerichte aanpak zal voor een belangrijk deel vorm 
krijgen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierin zullen onder 
andere de regionale doelen worden vastgelegd, maar ook de gebiedsprocessen en 
uitgangspunten die daarbij horen. Het NPLG wordt op dit moment nader 
uitgewerkt en in april zal uw Kamer de startnota over het NPLG ontvangen. Dit is 
een gezamenlijk product van de ministeries van BZK, lenW en LNV, waaruit ook 
de raakvlakken met verantwoordelijkheden van deze departementen blijken. In 
oktober 2022 is voorzien om het concept-NPLG op te leveren.

ruimte die daarvoor niet nodig ook te gebruiken is voor de (start van de) legalisatie van 
PAS-meldingen.

2022 beschikbaar zijn voor dezelfde doelen6 en met nieuwe 
stikstofdepositieruimte, die beschikbaar komt door een deel van de effecten van 
de subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Met het scherper in beeld krijgen 
van de ruimtelijke behoefte aan depositieruimte voor woningbouw zal het kabinet 
het SSRS verder zo (gebieds)gericht mogelijk aan te vullen met onder andere de 
stikstofruimte gekregen uit de effecten van aanvullende maatregelen 
(Subsidieregeling walstroom zeevaart en de Regeling provinciale aankoop 
veehouderijen nabij natuurgebieden) zodra deze ruimte daadwerkelijk beschikbaar 
is. Hierover is uw Kamer op 30 juni 2021 geïnformeerd (Kamerstuk 28 973 nr. 
244).
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Allereerst zal ik op zeer korte termijn een uitvraag uitsturen naar de provincies 
om met hen een inventarisatie te maken van concrete projecten en voorstellen om 
vooruitlopend op de gebiedsplannen al stevige stappen te zetten in gebiedsgericht 
werken. Daarbij zijn de doelen gelijk aan de integrale gebiedsgerichte aanpak: 
natuur, stikstof, water en klimaat. Dat gaat onder meer om de vraag of bepaalde 
maatregelen, gericht op alle sectoren, vooruitlopend op de gebiedsplannen al 
uitgevoerd kunnen worden, perspectief geboden kan worden aan de landbouw 
daar waar dat kan en delen van de gebiedsprocessen naar voren gehaald kunnen 
worden of verbeterd kunnen worden. Het gaat om maatregelen die in 2022 of 
2023 uitgevoerd kunnen worden en uiterlijk in 2023 al effect sorteren. Andere 
regelingen die op de korte termijn worden ontwikkeld en die een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan het toekomstperspectief van de landbouw zal ik waar

Het kabinet beoogt maximale synergie te bereiken tussen het programma SN en 
het NPLG. Ik merk daarbij op dat de inzet ten aanzien van de stikstof-, klimaat- 
en wateropgave, nadrukkelijk uit meer elementen bestaat dan de reikwijdte van 
het NPLG en het Programma SN.

Aanvullend worden in het beleidsprogramma klimaat de aangescherpte 
klimaatopgave voor de landbouw en het landgebruik uitgewerkt. Dit programma 
verschaft onder meer inzicht in de verschillende maatregelen, de beoogde 
klimaatwinst per maatregel en de financiering. Uw Kamer wordt vóór de zomer 
over het beleidsprogramma klimaat geïnformeerd. De gecombineerde 
gebiedsgerichte aanpak zal hier een belangrijk onderdeel van uit maken. Dit komt 
naast het bestaande klimaatbeleid, waarvan het Klimaatakkoord met een veelheid 
aan afspraken voor de landbouw en het landgebruik de belangrijkste pijler is.

De gecombineerde, gebiedsgerichte aanpak krijgt de komende periode verder 
vorm. Tegelijkertijd mogen de komende jaren niet verloren gaan, de opgave is 
daarvoor te groot en te urgent. Ik zet daarom, via een aantal sporen, in op 
intensivering en versnelling van maatregelen om meer opbrengst voor dit en 
komend jaar te realiseren, waarbij ik ook kijk naar suggesties van betrokken 
(maatschappelijke) partijen.

Vanwege de noodzakelijke te nemen stappen in de stikstofaanpak houdt het 
kabinet het tijdpad en verplichtingen van de huidige Wet stikstofreductie en 
natuurverbetering (Wsn) aan. Het kabinet start daarom in mei dit jaar de 
inspraak op het ontwerpprogramma Stikstofreductie en Natuurverbetering 
(programma SN). Dit programma, een verplichting uit de Wsn, zal alleen het 
reeds formeel vastgestelde beleid volgend uit de eerder gepresenteerde 
structurele aanpak bevatten. Dit Programma SN voorziet in een uitvoeringsplicht 
voor maatregelen die opgenomen zijn in het programma. Het programma SN 
wordt volgens planning na de zomer vastgesteld, waarna het op een later moment 
wordt geactualiseerd en bijgesteld op basis van de gecombineerde aanpak die in 
deze brief uiteen wordt gezet.

Het klimaatbeleid is nu grotendeels nationaal ingestoken, al zijn er al de 
veenweidevisies, en de bossenstrategie van Rijk en provincies samen. De nieuwe 
gebiedsgerichte aanpak vergt voor diverse onderdelen van het klimaatbeleid een 
behoorlijke aanpassing. De uitdaging is om recht te doen aan de integrale aanpak 
in het landelijk gebied en tegelijkertijd onnodige complexiteit en vertraging te 
voorkomen. Ik zet mij er voor in om hier een goede balans in te vinden.
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mogelijk zo vormgeven dat zij bijdragen aan de vormgeving van het toekomstige 
gebiedsproces.

Met deze aanpak zet het kabinet vol in op intensivering en versnelling van 
maatregelen. Dat neemt niet weg dat voorstellen worden gewogen op basis van 
een aantal criteria. [PM bezwaar FIN al te noemen: Het is van belang dat 
maatregelen duurzaam bijdragen aan de doelstellingen van de gecombineerde 
gebiedsgerichte aanpak, draagvlak in de regio hebben, en dat de maatregelen zo 
min mogelijk tot lock-in-effecten leiden.] Ook is het van belang dat middelen 
doelmatig worden ingezet, en moet de versnellingsacties niet afleiden van het 
werken aan een duurzame oplossing in de gebiedsplannen. Over dit laatste maak 
ik met de provincies werkafspraken om hier een goede balans in te vinden. Rond 
de zomer honoreert het kabinet geschikte voorstellen, zodat dit najaar met de 
uitvoering gestart kan worden. De voorstellen worden gemonitord zodat de 
inzichten benut kunnen worden voor stevigere en betere gebiedsplannen. Het 
kabinet zal u op korte termijn verder informeren over de voortgang van de 
provinciale uitvraag.

Daarnaast inventariseer ik de mogelijkheden om bestaande regelingen te 
intensiveren of zodanig aan te passen dat deze aantrekkelijker worden. Dit 
gebeurt waar de afgelopen maanden op basis van de voortgang is geconstateerd 
dat er sprake is van tegenvallende prognoses ten opzichte van de oorspronkelijke 
doorrekeningen. [PM evt aanvullende toelichting] De voortgangsrapportage in de 
bijlage XX geeft hier een nader overzicht van.
Hiervoor is een plan gemaakt conform de bijsturingssystematiek om zo snel 
mogelijk te zorgen voor aanvullende depositiereductie op Natura 2000-gebieden. 
Het gaat onder andere om aanpassing van de huidige opkoopregelingen, maar ik 
bezie ook de mogelijkheden om versneld piekbelasters en grond aan te kopen. Ik 
kijk hierbij bewust naar aanpassing van bestaande regelingen omdat deze sneller 
rendement kunnen opleveren dan wanneer een nieuwe regeling moet worden 
ontworpen. [PM; bezwaar FIN dit al te noemen: Het gaat bijvoorbeeld om het zo 
aantrekkelijk mogelijk openstellen van de Landelijke Beëindigingsregeling en de 
Maatregel Gerichte Aankoop. Aantrekkelijke regelingen houden, naast dat ze 
helder en begrijpelijk zijn, rekening met het intensieve proces dat een stoppende 
ondernemer doormaakt. Ik wil ondernemers stimuleren de keuze om te stoppen 
tijdig en serieus te overwegen. Op dit moment legt het kabinet de laatste hand 
aan de regelingen, die binnenkort in consultatie gaan.]

Tot slot
We staan voor een ingrijpende keuzes en enorme uitvoeringsopgave. Het is 
essentieel om dit goed samen met andere overheden te doen en in nauw contact 
met stakeholders, waaronder de opstellers van het versnellingsakkoord. Bij de 
uitvoering van de aanpak zal ik nauw de samenhang bewaken met de aanpak van 
de andere grote opgaven zoals de energietransitie en de verstedelijkingsopgave. 
In onder meer de 100-dagen-brief van de minister voor VRO en het 
beleidsprogramma van de minister voor KenE zal hier ook op in worden gegaan. 
Wij trekken zo veel mogelijk samen op. Ik zal uw Kamer bij de uitwerking van de 
diverse onderdelen van de aanpak zoals hierboven uiteen gezet, informeren en 
betrekken.
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Maatregel Bevoegdheid

Natuurverbetering

Emissiereductie
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Uitvoerend 
bestuursorgaan 
Minister voor NenS

Gebiedsgerichte 
uitwerking

Minister voor VRO
Colleges van 
gedeputeerde Staten 
van Provincies

Systeemverantwoordelijk voor het 
natuurbeleid en regelgeving aangaande 
Natura 2000__________________________
Wet Natuurbescherming: vaststelling Natura 
2000 beheerplannen / 
instandhoudingsmaatregelen. Organiseren 
gebiedsprocessen. Uitvoering in N2000 
beheerplan opgenomen maatregelen

Coördinatie, inzet transitiefonds, beleid 
toestemmingverlening___________________  
klimaatbeleid__________________________  
Maatregelen infra (Retrofit binnenvaart, 
stimuleren elektrisch taxiën, handhaving Ad 
Blue, walstroom) en bouw (GWW).
Beleidsverantwoordelijk voor mobiliteit, 
waterkwaliteit- en waterkwantiteit, bodem en 
milieu (o.a. luchtkwaliteit, emissies industrie 
en landbouw)._________ ________________
Maatregelen industrie (waaronder 
Piekbelasters, aanpassing BBT, subsidiestop 
ISDE),_________
Maatregelen landbouw en landbouwbeleid in 
brede zin (o.a. mestbeleid, 
kringlooplandbouw, veenweide, GLB).______  
Maatregelen (utiliteits en woning-) bouw 
Opstellen van gebiedsplannen ter 
gebiedsgerichte uitwerking van de landelijke 
omgevingswaarde en het programma 
stikstofreductie en natuurverbetering.

Minister voor KenE
Minister van 
Infrastructuur en 
Waterstaat

Colleges van 
Gedeputeerde 
Staten van 
provincies________  
Ministers voor NenS, 
Defensie en 
Infrastructuur & 
Waterstaat________ 
Minister voor NenS

[PM: Er zullen nog een aantal visuals worden opgenomen, waaronder: 
een tijdlijn voor de komende 3 jaar

de verhouding tussen het programma sn en het NPLG.]
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Korte titel Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Aan het begin van de startnotitie is de samenvatting opgenomen.

Karakter 0 Informerend X Besluitvormend 0 Meningvormend

Kan het DGO instemmen met de startnotitie NPLG?Beslispunt(en)

Afstemming

Bijlage(n)

In lijn met de op 1 april gepubliceerde 'Hoofdlijnen van de gecombineerde 
aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het 
bredere stikstofbeleid' ligt de startnotitie NPLG ter besluitvorming voor.

De startnotitie is opgesteld door het interdepartementale NPLG-team onder 
aansturing van de gedelegeerd opdrachtgevers van LNV, BZK en lenW. 
Ontvangen interdepartementale reacties (DO en schriftelijk) zijn verwerkt.

Eventuele aanvullende 
opmerkingen

De volgende 
persoon/personen zullen 
aanwezig zijn om toe te 
lichten

De startnotitie NPLG wordt naar verwachting op 10 juni gepubliceerd, 
inclusief de regionale stikstofdoelen en gelijk met het Toekomstperspectief 
landbouw. Na besluitvorming in het DGO over de 3 producten is nog een 
finale check nodig op de afstemming van de teksten.

startnotitie NPLG versie 13 mei
separate bijlage Doelen en keuzes versie 13 mei

Contactpersoon:
Directie of departement: NPLG

De startnotitie is aangevuld op basis van bespreekpunten en 
aandachtspunten uit de eerste twee DO-besprekingen van 22 april en 29 
april. Ook de laatste tekstuele wijzigingen uit het DO van 13 mei zijn 
verwerkt, met name vanuit lenW, Financiën en LNV (Natuur en RTLG). De 
startnota NPLG ligt nu ter besluitvorming in dit DGO van 17 mei.

Vervolgproces (geplande 
behandeling in:)

Korte samenvatting van de 
inhoud

Aanbiedingsformulier 
Dg-overleg stikstof 
17 mei 2022

Planning afronding startnotitie:
• 17 mei: DGO+ (met IPO) landelijk gebied en stikstof
• Voor 24 mei (nog plannen): bespreken met ministers NenS, LNV, 

lenW en VRO, eventueel benutten bewindspersonenoverleg fysieke 
leefomgeving 25 mei

• Voor 24 mei (nog plannen): bestuurlijk met koepels (via BO 
stikstof)?

• 24 mei: aanleveren aan RFL (via minister NenS)
• 25 mei: koepeldirecteurenoverleg stikstof
• 31 mei RFL
• 3 of 10 juni MR
• 10 juni publiceren samen met regionale stikstofdoelen en 

Toekomstperspectief landbouw
en

(programmamanagement NPLG)
5.1.2.E 5.1.2.E

5.1.2.E

doc. 5



STARTNOTITIE NATIONAAL PROGRAMMA LANDELIJK GEBIED
Concept versie 13 mei 2022

Samenvatting

1

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een beleidsprogramma onder de 
Nationale Omgevingsvisie met LNV, lenW en BZK als opdrachtgevers. Het Rijk neemt in 
(de gebiedsprogramma’s van) het NPLG de gebiedsgerichte opgaven en maatregelen op 
voor natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat. In het NPLG zijn de EU- 
verplichtingen leidend: Vogel- en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water (KRW) en (onder 
meer) de Europese Klimaatwet voor broeikasgassen. In het coalitieakkoord is het 
hoofddoel van het NPLG vastgelegd, het toekomstbestendig ontwikkelen van het landelijk 
gebied. Naast reeds beschikbare budgetten komt er een transitiefonds landelijk gebied 
en natuur met daarin 25 miljard euro om tot en met 2035 financieel bij te dragen aan de 
genoemde internationale verplichtingen. De middelen zijn specifiek bedoeld om invulling 
te geven aan de nationaal wettelijk verplichte doelstellingen op het gebied van stikstof, 
klimaat en water.

De scope van het NPLG is in deze startnotitie helder vastgelegd, ook in relatie tot nauw 
verbonden trajecten en trajecten met meekoppelkansen op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau, zoals luchtkwaliteit en zoönosen. Het NPLG legt structurerende, richtinggevende 
keuzes en (regionale) doelen vast, als basis voor integrale provinciale programma’s 
landelijk gebied - kortheidshalve ‘brede gebiedsprogramma’s’ genoemd. Het Rijk geeft 
deze taakstellend mee aan de regionale overheden, onder regie van de provincies. De 
keuzes en doelen zijn in deze startnotitie deels al duidelijk vastgelegd en moeten 
komende maanden deels nog verder uitgewerkt worden. Met deze startnotitie NPLG 
worden de al bekende keuzes en doelen meegegeven, zoals richtinggevende 
emissiereductiedoelen voor stikstof, voorde Kaderrichtlijn Wateren eerste beelden voor 
water en bodem als basis. De start van een langjarig transitieproces en partnerschap. In 
oktober volgen de aanvullende doelen vanuit NPLG (zoals de uitgewerkte klimaatdoelen 
en de uitwerking voor waterberging) tegelijk met de andere ruimtelijke keuzes voor 
bijvoorbeeld woningbouw).

Planning afronding startnotitie:
• 17 mei: DGO+ landelijk gebied en stikstof (met IPO)
• Voor 24 mei (nog plannen): bespreken met ministers NenS, LNV, lenW en VRO, 

eventueel benutten bewindspersonenoverleg fysieke leefomgeving 25? mei
• Voor 24 mei (nog plannen): bestuurlijk met koepels (via BO stikstof)?
• 24 mei: aanleveren aan RFL (via minister NenS)
• 25 mei: koepeldirecteurenoverleg stikstof
• 31 mei RFL
• 3 of 10 juni MR
• 10 juni publiceren samen met Toekomstperspectief landbouw en regionale 

stikstofdoelen
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Tot de primaire doelgroep van deze startnotitie behoren alle betrokken overheden en 
maatschappelijke partners en de Tweede Kamer. De hoofdlijnen wat betreft doel, proces, 
inhoud en samenhang met andere trajecten staan centraal. Voor het bredere publiek 
wordt aanvullende communicatie uitgewerkt.

Volgend uit het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN) moeten de 
stikstofdoelen en natuurdoelen in juli 2023 verplicht regionaal vastgelegd zijn. Vanuit de 
NPLG-ambitie wordt dit samen met de andere uitgewerkte doelen voor natuur, water en 
klimaat, en de wisselwerking met de verduurzaming van de landbouw en de sociaal- 
economische ontwikkelingen, opgenomen in de eerste versie van de brede 
gebiedsprogramma’s. De uitwerking van deze gebiedsprogramma’s vraagt een enorme 
inspanning van de decentrale overheden met het Rijk als samenwerkingspartner. 
Maatschappelijke partners worden hier ook bij betrokken, en ook de betrokkenheid van 
grondeigenaren en grondgebruikers is cruciaal. Bottom-up initiatieven kunnen goed benut 
worden. Ook bij de uitwerking van het ontwerpprogramma NPLG worden naast het Rijk 
de provincies, waterschappen en gemeenten en de maatschappelijke partners betrokken.

Belangrijke bouwstenen die komende maanden nog verder uitgewerkt worden zijn de 
wijze waarop de verschillende doelen en maatregelen in het gebiedsprogramma 
geïntegreerd en onontkoombaar vastgelegd gaan worden, de concrete uitwerking van 
bodem en water sturend en het toekomstperspectief landbouw. Randvoorwaarde is dat 
duidelijkheid wordt geboden over hoe het perspectief voorde agrarische ondernemers er 
uitziet. Andere belangrijke bouwstenen die op dit moment verder uitgewerkt worden zijn 
de besteding van de middelen uit het Transitiefonds landelijk gebied en natuur, het 
spelregelkader voorde beoordeling van de gebiedsprogramma’s (denk aan eisen aan het 
detailniveau) en de wijze waarop onontkoombaarheid steviger invulling krijgt.

[Kader] Startnotitie samengevat in 1 alinea:
De startnotitie NPLG geeft een aanzet voorde uitwerking van de kerndoelen natuur 
(inclusief de stikstofaanpak), wateren klimaat tot regionale doelen en structurerende 
keuzes, met onder andere de relatie met de landbouw. Die vormen de basis voor de 
uitwerking van de brede provinciale gebiedsprogramma’s. Ook geeft de startnotitie de 
eerste (ruimtelijke) implicaties van deze doelen en structurerende keuzes. In de periode 
tot oktober worden de doelen en keuzes verder uitgewerkt en aangevuld, en vormen zo 
een tweede ronde input voorde gebiedsprogramma’s. Daarbij geeft de startnotitie NPLG 
aan hoe de samenhang is met andere (Rijks)programma’s in het landelijk gebied. De 
startnotitie NPLG beschrijft tevens de wijze waarop de overheden en maatschappelijke 
partijen de komende tijd samen vorm geven aan de uitwerking, dat dit onontkoombaar tot 
resultaten moet leiden en hoe dit samenhangt met het transitiefonds landelijk gebied en 
natuur. []

De belangrijkste mijlpalen voor het NPLG zijn: de al bekende keuzes en doelen naarde 
regionale overheden (met deze startnotitie), aangevulde keuzes en doelen naarde 
regionale overheden (oktober), hoofdlijnen NPLG naarde Tweede Kamer (oktober), 
uitgewerkt ontwerpprogramma NPLG inclusief planMER (voorjaar 2023), eerste integrale 
provinciale gebiedsprogramma’s (1 juli 2023).
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1. Nationaal programma voor transitie landelijk gebied

3

Het landelijk gebied staat aan de vooravond van grote veranderingen. De natuur en 
waterkwaliteit staan onder druk en het klimaat verandert. We moeten de 
biodiversiteit herstellen en een balans bereiken tussen wat de natuur kan dragen 
en wat we als samenleving van haar vragen. Ook de draagkracht van ons het 
bodem- en watersysteem wordt op veel plekken overschreden en het klimaat staat 
onder hoge druk.

Alle benodigde veranderingen om het tij te keren hebben een zichtbare weerslag op de 
fysieke ruimte, de regionale en lokale economie en de sociale cohesie van het landelijk 
gebied. Om de transitie van het landelijk gebied in goede banen te leiden is een brede 
aanpak nodig met scherpe keuzes en maatregelen. Ook in samenhang met de andere 
veranderingen in het landelijk gebied, zoals de aanpassingen in de energievoorziening en 
de bouw van nieuwe en bereikbare woningen. Het kabinet heeft al richting gegeven op 
hoofdlijnen en proces, met name in de Hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van 
natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het brede stikstofbeleid (1 april 
2022) én in de Ruimtelijke Ordeningsbrief (13 mei 2022). Het kabinet heeft in het 
coalitieakkoord een Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en extra middelen in 
een transitiefonds opgenomen, met als hoofddoel de toekomstbestendige ontwikkeling 
van het landelijk gebied met toekomstperspectief voor de landbouw. In deze startnotitie 
schetsen we uitgangspunten, ambities en context van het NPLG.

Water- en bodemsysteem leidend
In het coalitieakkoord is ook vastgelegd dat de draagkracht van het water- en 
bodemsysteem leidend wordt bij het landgebruik in het landelijk gebied. Dat draagt bij 
aan het voldoen aan internationale verplichtingen op het gebied van natuur, klimaat en 
water én aan een klimaatbestendige inrichting en beheer van het landelijk gebied. Het 
kabinet heeft daarbij in het coalitieakkoord gekozen voor een brede aanpak, waarin de 
stikstof- en natuuraanpak samengaat met de aanpak van andere opgaven, zoals klimaat 
en waterkwaliteit. Dit betekent dat de keuzes voor een gebied ook in het licht van andere 
doelstellingen dan die voor stikstofgevoelige Natura 2000-habitats houdbaar moeten zijn.

Keuzes nodig
Een passende inrichting van het landelijk gebied biedt ook kansen voor bijvoorbeeld 
nieuwe economische perspectieven, functiecombinaties, verduurzaming, versterken van 
gebiedsidentiteit en kenmerken, en daarmee verhoging van de kwaliteit van de 
leefomgeving. Maar de transitie zal in de schaarse ruimte die we in Nederland hebben 
ook leiden tot spanning met andere belangen, zoals verstedelijking en de 
energietransitie. Bepaalde gebieden ontzien van opgaven betekent intensiever gebruik 
van een gebied elders. Er zijn keuzes nodig. Deels zijn die vastgelegd in deze startnotitie, 
deels worden die komende maanden uitgewerkt en op 1 oktober vastgelegd,
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[Kader]
Het NPLG bevat in de kern:
1. De kaderstellende doelen voor onder andere emissiereductie van stikstof, 

broeikasgassen en waterkwaliteit: dat is het ‘wat’.
2. De structurerende keuzes, zoals het bodem- en watersysteem leidend maken bij 

ruimtelijke planvorming: dat is het ‘hoe’.

Dit werken we verder uit in een ruimtelijke strategie tot een richtinggevend kader voor de 
gebiedsprogramma’s in samenhang met het toekomstperspectief van de landbouw 
dat tegelijk met deze startnotitie verschijnt.
[]

doc. 6



2. Inhoudelijke reikwijdte en vraagstukken

De drie kerndoelen toegelicht

5

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) richt zich op drie kerndoelen: 
het in een samenhangende aanpak realiseren van de Europese internationale 
verplichtingen op het terrein van (1) natuur (inclusief stikstofreductie), (2) wateren 
(3) klimaat. Deze doelen hangen sterk samen en zijn sterk normerend. Nederland is 
als EU-lidstaat juridisch verplicht eraan te voldoen. Ze hebben ook een sterke 
relatie met andere opgaven en belangen in het landelijk gebied (zie paragraaf 6).

De samenhang van de drie kerndoelen en de maatregelen die nodig zijn om de doelen te 
realiseren is de reden ze samen te brengen in het NPLG. Zo creëren we synergie en 
voorkomen we situaties waarbij maatregelen voorde verschillende doelen strijdig zijn met 
elkaar (als bijvoorbeeld urgente stikstofmaatregelen ten koste gaan van maatregelen 
voor KRW of het klimaatprobleem). In het NPLG moeten de kortere en lange termijn goed 
met elkaar verbonden worden. De urgentie maakt wel het tempo van de uitwerking van 
de stikstofmaatregelen voor 2030 leidend voor het algemene tempo van de stappen in de 
lange termijntransitie in het NPLG. Ook voorde opgaven van de Europese Kaderrichtlijn 
Water (KRW) is de druk hoog: in 2027 moeten de benodigde maatregelen genomen zijn. 
Voor klimaat moeten in 2030 tussendoelen behaald zijn op weg naar een klimaatneutrale 
samenleving in 2050.
Het NPLG gaat sturen op de ruimtelijke implicaties van de drie doelstellingen. Via 
structurerende keuzes helpt het NPLG alle benodigde veranderingen in het landelijk 
gebied zoveel mogelijk in samenhang vorm te geven. Het NPLG werkt de benodigde 
fysieke ruimte uit in relatie tot de transitie van de landbouw, van de beoogde nieuwe 
natuur en van de natuurinclusieve landbouw, met zoals gezegd het bodem- en 
watersysteem als vertrekpunt. Daarnaast maken de leefbaarheid en vitaliteit van het 
landelijk gebied en het realiseren van een goede omgevingskwaliteit integraal onderdeel 
uit van de afwegingen.

1. Natuur
Voorde Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) hebben de verplichtingen betrekking op de 
instandhouding van Europees beschermde soorten en habitats binnen Natura 2000- 
gebieden, maar ook daarbuiten. Het NPLG draagt bij aan de realisatie van die 
internationale verplichting. Een belangrijk onderdeel is de wettelijke stikstofopgave. In 
het coalitieakkoord heeft het kabinet aangekondigd de huidige wettelijke 
omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2035 uit de Wet stikstofreductie en 
natuurverbetering naar voren te halen. Dit betekent dat in 2030 74% van het 
stikstofgevoelig Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde moet zijn 
gebracht. In 2025 is dit conform de wettelijke verplichting 40% van dat areaal.
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In paragraaf 6 beschrijven we met welke programma’s/trajecten het NPLG samenwerkt. 
Uitgangspunt van de integrale gebiedsprogramma’s moet zijn dat er geen (lokale) 
verslechtering optreedt in luchtkwaliteit en leefbaarheid, zeker met het oog op de 
verwachte Europese aanscherpingen van de eisen aan de luchtkwaliteit.

Emissie en depositie van stikstof
Voorde doelen in het NPLG die samenhangen met emissie en depositie van stikstof, 
andere nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en broeikasgassen ligt de focus op de 
landbouw als belangrijkste ruimtegebruiker en emissiebron in het landelijk gebied, en 
binnen de landbouw op de relevante sectoren in het bijzonder de veehouderij, de 
akkerbouw en de (glas-)tuinbouw. Stikstofbronnen uit andere sectoren dragen op een 
evenredige manier bij aan stikstofreductie. Dit loopt in principe via het spoor van het 
structurele stikstofpakket en via het klimaatbeleid. In de gebiedsprogramma’s kunnen 
lokale stikstofbronnen buiten de scope van het NPLG meegenomen worden als daarmee 
problemen op effectieve wijze opgelost kunnen worden binnen de bestaande brede 
opgaven om de NPLG-doelen te bereiken. Dit analoog aan het ‘omwisselbesluit’ uit 
Ruimte voor de Rivier. Met de buitenlandaanpak uit het stikstofspoor wordt bovendien 
ingezet op reductie van buitenlandse emissies en depositie in Nederland.

2. Water
Vanuit de KRW, de Nitraatrichtlijn en de EU Grondwaterrichtlijn wordt in het NPLG de 
kwaliteit van oppervlakte- en grondwater meegenomen, voor zover beïnvloed door 
landbouw (nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen). Ook de grondwaterkwantiteit 
is onderdeel van de KRW en wordt dus meegenomen. Waterkwantiteit (droogte en 
wateroverlast) is onderdeel van het NPLG voor zover noodzakelijk voor natuur en 
landbouw, immers zonder water geen natuur en geen landbouw.
Grondwateronttrekkingen en vasthouden van water zijn daarmee dus ook onderdeel 
van het NPLG. De KRW doelen moeten in 2027 worden gehaald.

3. Klimaat
De internationale klimaatafspraken, de Europese klimaatwetgeving, de nationale 
Klimaatwet en het Klimaatakkoord landbouw en landgebruik (terugdringen 
broeikasgassen door landbouw en landgebruik) bepalen de opgave voor landbouw 
en landgebruik: veenweide, veeteelt, glastuinbouw, landbouwbodems en 
bomen/bossen. Met het coalitieakkoord is het nationale reductiedoel in de Klimaatwet 
aangescherpt. Hier zijn aangescherpte emissiedoelen van afgeleid voorde sectoren. 
Op basis van de ramingen in de Klimaat- en Energieverkenning 2022 worden in het 
najaar definitieve restemissiedoelen 2030 vooralle sectoren, en dus ook voor 
landbouw en voor landgebruik, vastgesteld. In het coalitieakkoord wordt voor deze 
laatste sector een indicatieve broeikasgasreductie van 5 megaton genoemd.
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Keuzes rond de woningbouwopgave, bedrijventerreinen, infrastructuur, datacenters en de 
energietransitie worden niet vanuit het NPLG voorbereid, maar vanuit andere 
programma’s van het Rijk. In paragraaf 6 beschrijven we hoe de koppeling wordt gelegd.

Toekomstperspectief landbouw
Mede afhankelijk van de toekomstvisie op de landbouw van de provincies en de 
gebiedspartners en de vaak gebiedspecifieke omstandigheden moet de ontwikkelrichting 
en ruimte voorde landbouw worden bepaald. Een langjarig economisch perspectief voor 
de landbouw- en tuinbouw is van belang bij het opstellen van de brede 
gebiedsprogramma’s. Het is evident dat het aantal boeren en tuinders de komende jaren 
zal afnemen in Nederland. Streven is dat de land- en tuinbouwers die hun bedrijf wel 
willen voortzetten een langjarig renderend perspectief hebben na het uitvoeren van het 
gebiedsprogramma. Deze bedrijven moeten zicht hebben op een toereikende en 
houdbare Natuurbeschermingsvergunning. Zonder een succesvolle transitie van de 
landbouw en het landelijk gebied is het behalen van de verplichte milieu- en 
natuurdoelstellingen niet mogelijk.
De ontwikkeling van landbouwbedrijven kan gericht zijn op innovatie, extensivering, 
omschakelen naar nieuwe vormen van landbouw, verbreding van de bedrijfsvoering of 
combinaties hiervan en verplaatsing of beëindiging van bedrijven. Op basis van het 
Toekomstperspectief Landbouw wordt in overleg met provincies en betrokken agrarische 
partijen uitgewerkt welke bedrijfsvormen voor landbouwbedrijven binnen de 
gebiedsdoelen mogelijk zijn. En daarnaast welke voorwaarden en ondersteuning vanuit 
de overheid, banken en tussenhandel nodig zijn voortoekomstbestendige bedrijven met 
economisch perspectief. Hiervoor zal instrumentarium worden uitgewerkt en 
aangeboden. Bovendien wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor 
gebiedsgerichte samenwerking en investeringen uit het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid via het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP), zoals voor groenblauwe 
diensten.
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3. Structurerende keuzes en (regionale) doelen

Aspecten Elementen

Natuur

Areaal: (o.a. doelen uit

8

Regionale stikstofdoelen (separate besluitvorming in DGO) nog uitgebreider in 
onderstaande tabel opnemen en verwijzen naar eventueel op te nemen bijlage met 
stikstofplaatjes

Deels bestuurlijk 
vastgesteld, rest in 
ontwikkeling en nog 
besluiten over te

Het NPLG werkt de kerndoelen verder uit tot (regionale) doelen (het ‘wat’) en 
structurerende keuzes (het ‘hoe’). Die geven richting aan de brede 
gebiedsprogramma’s van de provincies. Alle betrokken overheden geven aan dat 
zij behoefte hebben aan scherpe keuzes vanuit het Rijk, anders worden er geen 
knopen doorgehakt bij tegenstrijdige belangen en is de benodigde transitie niet 
haalbaar.

Natuurpactafspraken, afspraken
Programma Natuur en 
bossenstrategie, daarnaast extra

Het NPLG brengt in deze startnotitie alle bestaande doelen en gemaakte structurerende 
keuzes bijeen, is waar nodig aanjager voor het formuleren van andere doelen en keuzes 
en (regionale) uitwerking door de beleidsverantwoordelijke rijksonderdelen én stuurt via 
de uitwerking daarvan in brede gebiedsprogramma’s NPLG op de realisatie van de 
doelen. Met deze startnotitie worden de keuzes en doelen voorzover al bekend vanuit 
het Rijk aan de provincies meegegeven. In deze paragraaf zijn de resultaten opgenomen, 
in bijlage 1 staat de meer gedetailleerde uitwerking. De doelen zijn samengevat in 
onderstaande tabel.

Stikstofreductie'. 74% van het areaal 
stikstofgevoelige Natura 2000- 
gebieden onder de KDWin 2030: en 
40% onder de KDW2025)

Status regionale 
doeluitwerking_______
In deze notitie vastgelegd

[Kader]
Wat zijn structurerende keuzes?
De term ‘structurerende keuzes’ is na het verschijnen van het interdepartementaal 
beleidsonderzoek ruimtelijke ordening door het NPLG omarmd. Het NPLG omschrijft dit 
als beleidsuitspraken over de (on-)wenselijkheid van (nieuwe) activiteiten in het landelijk 
gebied ten opzichte van andere activiteiten/functies in het ruimtegebruik, of ten opzichte 
van het functioneren van het water- en bodemsysteem, resulterend in een ruimtelijke 
strategie op hoofdlijnen. Daarmee stuurt het Rijk globaal op randvoorwaarden voor 
locatie- en inrichtingskeuzes, waarbij geanticipeerd wordt op de klimaatveranderingen.
[]
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Bestuurlijk vastgesteld

Water

9

benodigde leefgebied en areaaldoel 
Natuurinclusief (diverse data per 
onderdeel: tussen 2027 en 2040)

nemen (in oktober 
2022 gereed)

Klimaat (reductie 
van uitstoot 
broeikasgassen en 
koolstofvastlegging)

Veenweide:Nog niet 
bestuurlijk vastgesteld 
Bomen, bossen, natuur: 
Nog in ontwikkeling, 
eerst verdeling naar 
sectoren vaststellen

Per provincie minimaal 
10%, en vervolgens 
doorwerking naar 10% 
per gemeente en 
waterschap (voorstel)

Deels bestuurlijk 
vastgesteld, vooral op 
hoofdlijnen (In oktober 
2022 regionale 
verdeling).
Natuurdoelanalyses 
uiterlijk april 2023 
gereed.

Nog in ontwikkeling 
(binnen enkele maanden 
gereed)

Wettelijke verplichting, 
directe implementatie 
Krw

Wettelijke verplichting, 
directe implementatie 
KRW

Wettelijke verplichting, 
directe implementatie 
KRW

Gunstige staat van instandhouding 
conform VHR (uiteindelijk 100%). 
Via NPLG regionaal verdeeld.
Instandhoudingsdoelen perN2000- 
gebied dragen bij aan gunstige staat 
(concretisering volgt o.a. uit de 
natuurdoelanalyses, actualisatie 
doelensystematiek, aanscherping 
Vogelrichtlijngebieden en Europese 
Biodiversiteitsstrategie) 
verschillende tussendoelen zoals 
70% condities op orde in 2030 
Hydrologie (natuurpactafspraken) 
(2027)________________________ 
Droge en natte ecologische 
verbindingen (10 % groenblauwe 
dooradering landschap)

Nutriënten in oppervlakte- en 
grondwater cf. KRW incl. 
innamepunten 
drinkwater (uitvoering maatregelen 
uiterlijk in 2027)_______________  
Goede kwantitatieve toestand 
grondwaterlichamen cf. KRW 
(uitvoering maatregelen uiterlijk in 
2027)_______________________  
Zoetwaterbeschikbaarheid 
(koppeling met hydrologie natuur, 
beekherstel zandgronden en 
vernatting veenweide)__________  
Gewasbeschermingsmiddelen in 
grond- en oppervlaktewater en 
metalen in oppervlaktewater cf. 
KRW, incl. innamepunten 
drinkwater (uitvoering maatregelen 
uiterlijk in 2027)_______________  
Landgebruik (Veenweiden 
Bomen, bossen, natuur 
Landbouwbodems): Indicatieve 
restemissie 1,8 - 2,7 Mton CO2-eq. 
in 2030); indicatief, worden met de
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In een oogopslag zijn de belangrijkste doelen van het NPLG als volgt weer te geven:

Landbouwperspectief

Stikstofm SUIKSLOT

ff ,U * 4 Iju4

10

IA Fum I

KlimaatNatuur Water
Reductie van uitstoot broeikasgassen.Stikstofreductie Schoon oppervlakte- en grondwater

KoolstofvastleggingAreaaluitbreiding Goede toestand grondwaterlichamen

Instandhoudingsdoelen natuurkwaliteit Goede zoetwaterbeschikbaarheid

Hydrologische doelen

Groenblauwe dooradering

Regionale
stikstofreductie- 
doelstellingen

volgend uit 
Klimaatakkoord en 
coalitieakkoord

Klimaatnota 2022 in oktober 
d ef i n iti ef vastg este ld.

De belangrijkste structurerende keuzes
De structurerende keuzes zijn beleidsuitspraken over de wenselijkheid en onwenselijkheid 
van (nieuwe) activiteiten in het landelijk gebied. Dit resulteert in een ruimtelijke strategie op 
hoofdlijnen, die de ontwikkelrichting van gebieden aangeeft. Dit kan bijvoorbeeld vorm 
krijgen in een vertaling naar inhoudelijke randvoorwaarden of ruimtelijke concepten voor 
specifieke gebieden of landschappelijke eenheden: kleigebieden langs de kust, 
veengebieden en de hoge zandgronden.

Indicatieve restemissie landbouw 
(veehouderij +glastuinbouw) 18,9 
Mton CO2-eq. in 2030)

Landbouwbodems: Nog 
in ontwikkeling, eerst 
verdeling naar sectoren 
vaststellen___________  
Nog in ontwikkeling, 

moet nog worden 
vertaald naar doelen per 
provincie____________  
Glastuinbouw: Geen 
verdeling naar regio 
voorzien

Ruimtelijke consequenties
Water en bodem 
sturend
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De belangrijkste (aanzetten tot) structurerende keuzes zijn:

11

Doorwerking van het uitgaan van wateren bodem als basis voorde ruimtelijke 
planvorming. Dit betekent een duidelijk onderscheid tussen de verschillende 
typen gebieden in ons land zoals de hoge zandgronden, veenweidegebieden, 
kleigebieden langs de kust met elk hun dominante water- en bodemopgaven. 
Hoe sturend dit is voor het ontwikkelperspectief en grenzen aan het landgebruik 
verschilt per wateropgave. De KRWis een duidelijk sturende, stevige 
randvoorwaarde, bijvoorbeeld voor brede bufferzones in de beekdalen. Voor 
waterberging is er nu nog veel ruimte in de afwegingen, maar wordt wel gewerkt 
aan een steviger randvoorwaarde.

Ruimtelijke consequenties voor landbouw, waarbij het gaat om welk 
perspectief er is voorde landbouw volgend uit de stikstofaanpak en het principe 
dat water en bodem sturend is. Dit perspectief bestaat er uit dat er gebieden zijn 
die uitstekend geschikt zijn voor landbouw en gebieden waar 
landbouwextensivering of verplaatsing van landbouw voorde hand ligt. Het gaat 
daarbij om de contouren, niet om uitwerking op perceelsniveau, dat is een 
gebiedsgerichte uitwerking. Afhankelijk van de visie van de ondernemer en de 
(vaak gebiedspecifieke) omstandigheden van het bedrijf, zal de ondernemer een 
ontwikkelpad voor het bedrijf moeten bepalen. Dit pad kan gericht zijn op 
innovatie, extensivering, omschakelen naar nieuwe vormen van landbouw, of 
verplaatsing of beëindiging van het bedrijf. Samen met het Toekomstperspectief 
Landbouw wordt uitgewerkt welke voorwaarden en ondersteuning voor 
verschillende ontwikkelpaden nodig en mogelijk zijn.

Ruimtelijke doorwerking van de regionale stikstofreductiedoelstellingen 
(vanuit het bredere perspectief van de NPLG-opgaven voor natuur, water en 
klimaat). Allereerst geldt er een generiek reductiedoel over heel Nederland. Op 
deze manier draagt iedereen bij aan de verduurzamingsslag die we met elkaar te 
maken hebben en het verkleinen van de stikstofdeken over Nederland.
Daarnaast gelden er gebiedsgerichte reductiepercentages, rekening houdend 
met de kenmerken van water en bodem in de gebieden. Door water en bodem 
centraal te stellen brengen we de activiteiten binnen de ecologische grenzen van 
het gebied en koppelen we stikstofreductie aan de opgaven voor water, klimaat 
en de transitie van de landbouw. Volgens deze systematiek blijft er echter een 
aantal plekken over waar we strenger moeten ingrijpen om de landelijke 
omgevingswaarde stikstof te realiseren. Er zal extra reductie moeten 
plaatsvinden bij een aantal bronnen in midden-Nederland, die relatief veel 
uitstoten over alle Natura 2000-gebieden. Door hier extra te reduceren, ontstaat 
er meer ruimte in heel Nederland. Ook zullen er Natura 2000-gebieden zijn, 
waarbij het beleidsmatig of ecologisch wenselijk is om in de directe omgeving 
extra in te grijpen. Dit is mogelijk door een ring om het Natura 2000-gebied te 
leggen, waarbinnen een steviger reductiepercentage wordt gehanteerd. Dit zal 
ingevuld moeten worden in de gebiedsprocessen, o.a. op basis van 
natuurdoelanalyses.
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3)

Grofweg zijn er drie fases tot en met oktober die in detail verder invulling moeten krijgen:

12

Met de regionale overheden wordt komende maanden het gesprek gevoerd over welke 
mate van sturing op de structurerende keuzes nodig is vanuit het Rijk om de regionale 
doelen te kunnen halen. Onderdeel van dat gesprek is ook hoe wordt omgegaan met de 
uitwerking van de keuzes op de kaart. Opties daarbij zijn:

Ze zijn direct sturend: het Rijk maakt een keuze die consequenties heeft voor 
de gebiedsprogramma’s (waar het structurerende keuzes betreft die 
onvermijdelijk zijn om gebiedsgerichte doelen te bereiken);
Ze zijn indicatief maar bevatten wel scherpe randvoorwaarden die 
meegegeven worden aan de gebiedsprogramma’s;
Ze laten de verdere uitwerking over aan de regionale overheden en bevatten 
ruimere randvoorwaarden.

Een op kaart uitgewerkte ruimtelijke uitwerking vanuit het Rijk (contouren, 
niet op perceelsniveau want dat is gebiedsgericht maatwerk). De zonering is 
leidend in de ontwikkelrichting van het gebied (hier kan niet van afgeweken 
worden);

Deze drie structurerende keuzes zijn ook opgenomen als ‘richtingen’ in het voorgaande 
doelenplaatje. Onderdeel van de structurerende keuzes wordt ook de verbetering van 
omgevingskwaliteit in brede zin.
De consequenties van de structurerende keuzes kunnen drieledig zijn:

Voortouw voorde ruimtelijke uitwerking die volgt uit het principe ‘bodem en 
water sturend’ en de regionale stikstofdoelstellingen ligt bij de provincies. 
Desgewenst maken provincies zelf een ruimtelijke zonering via de 
gebiedsprogramma’s.

Een globaal op kaart uitgewerkte ruimtelijke uitwerking die volgt uit het 
principe ‘bodem en water sturend’ en de regionale stikstofdoelstellingen.
Deze ruimtelijke uitwerking is indicatief, een visualisering van de 
ontwikkelingsrichting en het perspectief voorgebieden;

September-oktober:
Formulering aanleveren keuzes en doelen naarde regionale overheden

Juli-augustus:
Vertaling naar ruimtelijke concepten / richtinggevende uitspraken
Betekenis ruimtelijke claims in relatie tot andere functies
Betekenis voor perspectief landbouw

Tot en met juni:
Verzamelen en uitdiepen concept keuzes in relatie tot de doelen 
Concretiseren ruimteclaims water, natuur, klimaat, landbouw
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[Kader]
Ruimtelijke uitwerking structurerende keuzes
Voorde stikstofaanpak heeft het RIVM in opdracht van het Rijk een kaart gebruikt met 
daarin een ABCD-zonering. Deze kaart is als scenario voorde stikstofaanpak en voor het 
uitwerken van de regionale stikstofdoelen gebruikt. Om de verbreding naarde andere 
opgaven te maken is onderstaande kaart doorontwikkeld, de kaart is nog niet eerder 
extern gepubliceerd. De belangrijke elementen van de integrale gebiedsgerichte 
benadering - stikstof, water en klimaat - hebben al een plek in de kaart, maar nadere 
uitwerking is nog wel nodig. De voorziene uitbreiding van natuurareaal zit bijvoorbeeld 
nog niet verwerkt in de kaart. Voor het NPLG kan de kaart helpen om de structurerende 
keuzes scherp te stellen, en de kaart kan een rol vervullen bij de gebiedsprocessen. 
Onderscheid tussen landbouwgebieden met verschillende ontwikkelperspectieven en 
sturen op de inrichting daarvan geeft bewoners en ondernemers in gebieden 
handelingsperspectief voor de lange termijn. Het geeft ook de overheden richting en 
daarmee handelingsperspectief voorgebieden en in het zoeken naaren verfijnen van 
instrumenten.

Zonering platteland ABCD+
Met (a) lOOOm en 2000m buffers
en (b) stikstofopgave (Erisman/Strootman)
Zonering

A — Goed geschikte landbouwgebieden
8 —
Cl - Extensiveringsgebieden: Veenlandschappen
C2 (a) — Extensiveringsgebieden: 1000m en 
2000m buffer om Natura 2000-gebieden
C2(a) — Potentie voor depositiebeperking 
volgens Erisman
D — Natuurgebieden en Natura 2000-gebieden

-/e

Waterlichamen Kaderrichtlijn Water *
/\ Greenports

Risico op verzilting landbouwgrond
(grensvlak zoet-brak grondwater <10 m onder maaiveld)

Overig

Bebouwd-, semi-bebouwd- en recreatiegebied

en rond Waterland nier weergegeven.

A
44% "dn

KAV

'3
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Het klimaatdoel voorde landbouw in 2030 kan alleen gerealiseerd worden met een 
(substantiële) krimp van de veestapel, zoals het PBL eerder heeft aangegeven in 
rapportages. Het coalitieakkoord gaat ervan uit dat met de gebiedsgerichte integrale 
(stikstof)aanpak via landbouw en landgebruik een broeikasgasreductie van ongeveer 
5 Mton bereikt kan worden. Dit lukt deels met technische maatregelen, maar verder 
zijn maatregelen onvermijdelijk die raken aan de omvang van de veestapel.

Goede landbouwgrond moet ruimtelijk beschermd worden, zodat die in gebruik kan 
blijven voor landbouw. Waar de omstandigheden minder gunstig zijn voor landbouw, 
is het belangrijk dat boeren hun bedrijfsvoering aan kunnen passen en daarvoor een 
structureel bedrijfseconomisch perspectief kunnen ontwikkelen.

We streven ernaar om de instandhoudingsdoelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
(VHR) voor 100% te realiseren. De huidige afspraken (Natuurpact, programma 
Natuur) zijn daarvoor ontoereikend. Het Rijk gaat daarom samen met provincies in 
gesprek over tussendoelen voor het VHR-doelbereik, en hierover voor de periode tot 
en met 2035 concrete afspraken maken. Provincies moeten er in hun

Verwachte implicaties
Met de geschetste doelen en structurerende keuzes tekent zich nu al een aantal 
implicaties af om rekening mee te houden, vooruitlopend op de keuzes in oktober:

Om suboptimale keuzes te voorkomen werken de provincies de gebiedsplannen 
integraal en gebiedsgericht uit. Dat resulteert in structurerende keuzes, die 
beschrijven welke activiteiten voor het functioneren van het water- en bodemsysteem 
wel of niet wenselijk zijn. Zo kan het verplaatsen van een bedrijf weliswaar helpen om 
de stikstofdepositie in een gebied omlaag te brengen, maar haalt dit weinig uit voor 
de klimaatdoelen en kan het een negatief effect hebben op de luchtkwaliteit in het 
gebied waar het bedrijf naartoe wordt verplaatst. Ook kun je in veenweidegebieden 
broeikasgassen terugdringen door vernatting, extensivering en afwaardering, maar 
daar moet dan wel voldoende zoet water voor beschikbaar zijn. In de beekdalen op 
de hoge zandgronden zijn de doelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) juist meer 
maatgevend. Brede bufferstroken langs beken zijn al als maatregel opgenomen in 
het addendum bij het 7e Nitraatactieprogramma. Daarmee worden de KRW-doelen 
voor stikstof en fosfaat in de beken waarschijnlijk al bereikt voor wat betreft de 
landbouwopgave. Ten slotte is het bijvoorbeeld ongewenst als veeteelt op de 
zandgronden wordt vervangen door (tijdelijke) uitspoelingsgevoelige gewassen die 
veel water en/of gewasbeschermingsmiddelen vragen, zoals lelies.

De inzet met het 7e Nitraatactieprogramma, het coalitieakkoord en het voorziene 
toekomstige mestbeleid is om de melkveehouderij binnen tien jaar volledig 
grondgebonden te maken. Daarbij hoort een aanzienlijk areaal (deels permanent) 
grasland. Dit zal resulteren in extensivering van de bedrijven, die minder mest 
plaatsen. Dit heeft naar verwachting een positief effect op de waterkwaliteit in de 
betreffende gebieden.
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gebiedsprogramma’s nu al rekening mee houden dat ze op termijn 100% van de 
doelen moeten halen. Om te gaan voldoen aan de VHR moeten natuurgebieden 
worden uitgebreid en de kwaliteit van de natuur omhoog. Er moet niet alleen extra 
areaal komen, maar ook moet zo’n 10% van het agrarisch landschap uit groen
blauwe dooradering bestaan om noodzakelijke verbindingen tussen natuur, landbouw 
en water te leggen. De inzet is daarbij eveneens om overgangsgebieden rond Natura 
2000-gebieden te realiseren.
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4. Status: Programma als uitwerking Nationale Omgevingsvisie

16

Het NPLG is enerzijds een programma-aanpak in brede zin, is interbestuurlijk en omvat 
het gebiedsgerichte samenwerken en leren. Anderzijds wordt het NPLG een programma 
in enge zin dat door het kabinet wordt vastgesteld. Daarin worden onder meer de 
structurerende keuzes gemaakt, de doelen aangegeven waarop gestuurd gaat worden en 
wordt aangegeven welke middelen er vanuit het Rijk beschikbaar zijn. Gemeenten, 
provincies, waterschappen en het Rijk vervullen binnen het NPLG alle vier een rol bij het 
realiseren van de transitie van het landelijk gebied.

Zelfbindend en kaderstellend
Als programma in enge zin is het NPLG zelfbindend voor het Rijk en daarmee 
kaderstellend voor besluiten van het Rijk. Het kan daarnaast ook de inhoudelijke inslag 
geven om - via verschillende algemene maatregelen van bestuur - doorwerking te 
realiseren naarde plannen van provincies en gemeenten. Een voorbeeld is een 
verplichting aan een gemeente om in bepaalde gebieden specifieke activiteiten niet of 
alleen onder voorwaarden toe te laten. Ook wordt een gebiedsgerichte aanpak onderdeel 
van het programma en worden daarin bindende afspraken met provincies gemaakt. Een 
procedure voorde milieueffectrapportage (planMER) is vereist om de milieueffecten van 
het programma in beeld te brengen.

Het NPLG is aangekondigd in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en opgenomen 
in het coalitieakkoord. De term ‘programma’ komt voort uit de Omgevingswet. Zo’n 
programma is een inhoudelijk beleidsdocument dat het beleid in een 
omgevingsvisie verder uitwerkt en (thematisch) beleid beschrijft voor de inrichting 
van de ruimte. Het NLPG doet dit voor de NOVI.

[kader]
Definitie landelijk gebied
Het NPLG volgt de definitie landelijk gebied van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP). Het gaat over heel Nederland, uitgezonderd het stedelijk gebied en de grote 
wateren. De relatie stad-regio (synergie en interactie) is van belang, evenals de relatie 
tussen het begrensde Natuurnetwerk Nederland en het overige landelijke gebied. 
[]
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5. Rijksbrede, interbestuurlijke en maatschappelijke samenwerking
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Als interbestuurlijk programma wordt het NPLG ontwikkeld en uitgevoerd door het 
Rijk, samen met provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke 
partners. Onder aanvoering van LNV en IPO wordt samengewerkt in een 
regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied. Deze heeft als missie Rijk, 
provincies en andere overheden in staat te stellen om te komen tot een 
succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie van het landelijke gebied 
volgens de in het NPLG opgenomen doelen.

Het Rijk stuurt aan de voorkant via het NPLG en vervolgens neemt de provincie - als 
gebiedsautoriteit voor het landelijk gebied - het voortouw over. De provincie werkt samen 
met de andere overheden en maatschappelijke partijen de maatregelen uit in 
gebiedsprocessen om de doelen uit het NPLG te realiseren. Afspraken worden 
vastgelegd in brede gebiedsprogramma’s per provincie. Gezien de urgentie van de 
opgaven moet dit onontkoombaar (‘gegarandeerd’) worden vastgelegd, waarover meer in 
paragraaf 7. De bestaande kaders voorde beoordeling van de gebiedsplannen PSN, 
worden geactualiseerd zodat deze passend zijn bij de integrale ambities van het NPLG. 
Deze actualisatie omvat naar verwachting onder meer de doelen per provincie, de 
structurerende keuzes, het minimale detailniveau van de programma’ s, een 
gebiedsindeling, en het perspectief voor de landbouw per gebied.

Commitment en continu leren
De kern van interbestuurlijk gebiedsgericht werken is dat de bestuurlijke afspraken 
commitment hebben van alle vier de overheden. En dat zij samenwerken voor realisatie 
van opgaven vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid en met het bijpassende 
instrumentarium. De verschillende overheden hebben elkaar nodig om de complexe 
opgaven te realiseren. Daarbij is het belangrijk continu te evalueren en leren, en het 
geleerde toe te passen. Ervaringen en lessen uit het verleden, waaronder uit de evaluatie 
reconstructie zandgebieden, worden waar mogelijk meegenomen in de verdere 
ontwikkeling van het NPLG.

Schakelen tussen bestuursniveaus
Door de aard van het NPLG zet het Rijk geld, capaciteit, kennis en instrumenten in om 
met de medeoverheden mee te denken en oplossingen mogelijk te maken. Bovendien 
moet het Rijk meer gebiedsgericht en samenhangend werken, wat in de samenwerking 
vraagt om ‘schakelen’ tussen de bestuursniveaus, om zo samen beleid te maken én dit 
samen effectief uit te voeren. In de brede gebiedsprogramma’s komen de resultaten bij 
elkaar. Hoewel het noodzakelijk is om vraagstukken in samenhang te bezien en op te 
pakken, is het ook belangrijk om selectief te zijn. Want te veel integraliteit gaat ten koste 
van de voortgang. In het NPLG worden de structurerende keuzes, de (regionale) doelen 
en de kader voor de brede gebiedsprogramma’s vastgesteld na goed overleg met 
provincies en andere medeoverheden.
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Afstemming en inspraak
Interbestuurlijke afstemming vindt plaats met (de koepels van) provincies, waterschappen 
en gemeenten, mogelijk via een (verbreding van) het bestaande Bestuurlijk Overleg 
stikstof. Bij de regionale uitwerking is verbinding met alle provincies, waterschappen en 
gemeenten uiteraard noodzakelijk, net als met de maatschappelijke partners in het 
gebied. Zorgpunten daarbij zijn de beperkingen in beschikbare capaciteit en het effectief

Rol regieorganisatie
Bij de inzet van middelen en uitvoeringsinstrumenten zal behoefte ontstaan aan een 
geïntegreerde aanpak, omdat veel instrumenten nu nog zijn ontwikkeld voor het bereiken 
van een specifiek (sectoraal) doel. Zowel voor geldstromen als voor andere (wettelijke) 
instrumenten geldt dat nader moet worden onderzocht hoe die voldoende toegesneden 
kunnen worden op een cross-sectorale of themadoorsnijdende toepassing, als dat voor 
een samenhangende benadering van de opgaven en belangen in de gebieden nodig is. 
Juist hiervoor is de nieuwe regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied 
bedoeld. In deze regieorganisatie komen een partnerrol en een regierol samen. Bij de 
partnerrol past een horizontale werkwijze, gericht op samenwerking tussen overheden en 
andere belangrijke spelers. Voorbeelden zijn kennis delen, uitvoeringscapaciteit 
organiseren en producten en diensten ontwikkelen. Bij de regierol past juist een verticale 
werkwijze, gebaseerd op gemeenschappelijke kaders gericht op het halen van de NPLG- 
doelen in de uitvoering, focus op monitoring van de voortgang, het extern laten toetsen 
van de plannen, het vrijgeven van de middelen en het zo nodig interveniëren, signaleren 
en/of escaleren naar bestuurlijk niveau.

Financiële slagkracht
Om samenhangende programma’s per provincie te genereren is financiële slagkracht 
nodig. In het coalitieakkoord kondigt de coalitie aan dat er tot en met 2035 25 miljard 
wordt vrijgemaakt voor het onontkoombaar halen van de doelen. Het kabinet stelt een 
Transitiefonds landelijk gebied en natuur in, waarlangs die middelen zullen worden 
uitgegeven. Met dit fonds wil het kabinet zelf landelijke maatregelen nemen en 
meebetalen aan maatregelenpakketten van medeoverheden op basis van 
samenhangende programma’s per provincie. In paragraaf 7 wordt dit uitvoerig toegelicht.

Betrokken departementen
De minister voor Natuur en Stikstof is de eerstverantwoordelijke minister voor het NPLG. 
LNV, lenWen BZKzijn gezamenlijk opdrachtgever vanwege hun inhoudelijke 
verantwoordelijkheid voor onderdelen van het NPLG. Vanwege de inhoudelijke 
samenhang is het NPLG breed georganiseerd vanuit drie departementen, in nauwe 
samenwerking met de medeoverheden. De verbinding met de maatschappelijke 
organisaties zal onder andere via het maatschappelijk platform landelijk gebied en 
stikstof goed gelegd worden.
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Evalueren en leren
Aard, urgentie, omvang, onderlinge verwevenheid en complexiteit van opgaven 
(transitiekarakter) en de vele betrokken partijen vragen om leren over de hele linie. 
Belemmeringen waarde partijen in de gebiedsprocessen tegenaan lopen moeten zo snel 
mogelijk benoemd en opgelost worden, ook waar escalatie op rijksniveau nodig is. Het 
NPLG draagt hieraan bij met een lerende aanpak van doen, samen ervaren, evalueren 
en beter doen. De regieorganisatie krijgt hier een belangrijke rol bij. Het leren krijgt een 
interbestuurlijk vormgegeven plek met onder meer systematische uitwisselingen, lerend 
opgavegericht netwerk en een stevige verbinding tussen beleid en uitvoering. Evaluatie 
en monitoring worden lerend ingestoken. Als onderdeel hiervan is het PBL gevraagd om 
een lerende evaluatie uitte voeren.

integraal laten werken van de verschillende sectorale aanpakken. Dit stelt dus eisen stelt 
aan de wijze van organiseren.
Parallel vindt communicatie naar bredere doelgroepen plaats. Uiteraard vindt ook formele 
inspraak plaats op bijvoorbeeld het planMER en in gebiedsprocessen.
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6. Samenhang NPLG en andere trajecten in het landelijk gebied

Bij de relatie tussen het NPLG en andere rijksprogramma’s is er onderscheid tussen:

A.

B.

C.

Brede ruimtelijke programma’s met een regierol

20

In onderstaande kaders zijn de concrete programma’s benoemd en is de wijze waarop 
NPLG de verbinding vormgeeft verder geconcretiseerd.
Goed lopende programma’s moeten vooral doorlopen en niet vertragen. Het NPLG voegt 
ontbrekende elementen toe en zorgt waar nodig voor de verbinding tussen lopende 
programma’s en nog ontbrekende opgaven. Ook van goed lopende governance van 
gebiedsgerichte programma’s kan goed gebruik gemaakt blijven worden, denk aan het 
Deltaprogramma en de Regionale Bestuurlijke Overleggen van de KRW. Benut 
bijvoorbeeld de gebiedsdossiers die de provincies met de drinkwaterbedrijven hebben 
opgesteld om drinkwaterbronnen te beschermen.

Brede ruimtelijke programma’s, zoals de NOVI, waar een regierol ligt voor het 
afstemmen van de grote ruimtelijke vraagstukken
Programma’s die inhoudelijk sterke samenhang vertonen en waarmee landelijk en op 
gebiedsniveau intensieve samenwerking nodig is
Programma’s met ruimtelijke impact vanuit andere vraagstukken, waarmee 
afstemming nodig is

[Kader]
A
Structurerende keuzes rond de woningbouwopgave, bedrijventerreinen, infrastructuur, 
datacenters en de energietransitie worden door andere beleidsonderdelen binnen het 
Rijk voorbereid. Deze hebben ook een ruimtelijke relevantie voor het landelijk gebied. 
Voorde afstemming tussen deze keuzes en de keuzes binnen het NPLG heeft elk 
programma/beleidsonderdeel een eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast ligt er een 
coördinerende (regie)rol bij de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
voor het bewaken van het geheel. Periodieke afstemming tussen de verschillende 
trajecten is nodig om aansluiting te verzorgen en overlap te vermijden. Als het nodig is 
voorde samenhang kunnen elders ontwikkelde keuzes ook een plek krijgen in het NPLG. 
Het NPLG stuurt richting provincies op de realisatie van de hoofdopgaven van het NPLG. 
In de programma’s per provincie staan deze opgaven centraal. Uiteraard kunnen in 
programma’s ook voorde andere onderwerpen uitwerkingen worden gedaan. De brede 
gebiedsprogramma’s NPLG vormen weer een onderdeel van het grotere geheel van de 
provinciale arrangementen, zoals die in de Ruimtelijke Ordeningsbrief benoemd zijn. 
[]
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Programma’s die inhoudelijk sterke samenhanq vertonen en waarmee landelijk
en op qebiedsniveau intensieve samenwerking nodig is
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[Kader]
B

Water
• Uitvoering vastgestelde stroomgebiedbeheerplannen KRW 2022-2027 voor Rijn- 

Oost, Rijn-West, Maas, Schelde, Rijn-Noord/Eems
• 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
• Programma Bodem en Water sturend (levert input op voor structurerende keuze 

water en bodem sturend)
• Deltaprogramma Zoetwater (zorgt voor de hydrologische basis:

waterbeschikbaarheid in beeld en knelpunten aangepakt waar mogelijk)

Andere programma’s (met een sterke inhoudelijke samenhang met de kerndoelen van 
het NPLG, niet limitatief)
• Natuurprogramma’s, zoals Natuurpact, groen in en om de stad, nationale parken, 

Agenda Natuurinclusief
• Programma ONS Landschap
• Programma Mooi Nederland
• Programma Landbouwbodems
• Nationaal Programma Bodem en Ondergrond
• Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
• Beleidstafel waterveilig heid en wateroverlast (naar aanleiding van de overstromingen 

in Limburg in juli 2021)
• Programma Integraal Rivier Management (vanwege ruimtegebruik langs de rivieren)
• Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (samenwerking met LTO op gebied van 

waterkwaliteit, waterkwantiteit en bodembeheer)
• Programmatische Aanpak Grote Wateren (met name voor waterkwaliteit en Natura 

2000)

Natuur, landbouw, stikstof en klimaat
• Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering, inclusief uitvoeringsprogramma 

Natuur, generieke stikstofmaatregelen en aanpak buitenland
• Beheerplannen Natura 2000
• Programma Veenweiden, en regionale veenweidestrategieën
• Nationale Bossenstrategie 2030 (ook voor natuur en biodiversiteit)
• Uitvoering Klimaatakkoord landbouw en landgebruik (en de aanvullende opgaven 

volgend uit de klimaatwet)
• Nationaal Programma Landbouwbodems
• Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw
• Actielijnen klimaatadaptatie natuur
• Beleidsontwikkeling voor mest, gewasbescherming en zoönosen
• Toekomstperspectief Landbouw
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Programma’s met ruimtelijke impact vanuit andere opgaven waarmee (bij
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[Kader] 
C
voorkeur) afgestemd wordt
Bovengenoemde programma’s liggen op het terrein van natuur, water, bodem en klimaat 
en zijn gebiedsgericht. Daarnaast zijn er rijksprogramma’s op andere terreinen, die 
raakvlakken hebben vanwege de (grote) ruimtelijke impact zoals (niet limitatief):
• Programma Energiehoofdstructuur
• Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën
• Programma Verstedelijking en Wonen
• Programma Werklocaties
• Ruimte voor defensie
• Nationaal Milieuprogramma
• Programma Gezonde Groende Leefomgeving
• Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie
• Schone Lucht Akkoord
• Kennisprogramma zeespiegelstijging (o.a. vanwege toename verzilting kuststrook)
• Kaderrichtlijn Mariene Strategie (o.a. vanwege eutrofiëring op zee)
• Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (vanwege effect op 

ruimtelijke keuzes in landelijk gebied)
• Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 (vanwege effect op ruimtelijke keuzes in het 

landelijk gebied)
• Actieprogramma Ruimtelijk ontwerp (algemeen inzetbaar instrument)
• Erfgoeddeals
• Recreatie in de volle breedte

Met deze programma’s is periodiek overleg nodig over te maken beleidskeuzes en 
mogelijk incidenteel op gebiedsniveau. De beoogde samenwerkingsvorm is hier lichter 
dan in categorie B.
[]

Met alle genoemde programma’s en trajecten zullen afspraken gemaakt worden over de 
wijze waarop de inhoudelijke en procesmatige relaties in samenhang vorm worden 
gegeven, zowel op nationaal als decentraal niveau. Deze afspraken zullen worden 
betrokken bij de beoordeling of de gebiedsgerichte uitwerking voldoende invulling geeft 
aan de integrale opgave die vanuit de verschillende rijksverantwoordelijkheden moet 
doorwerken.
[]
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De intensiteit van de samenhang is visueel als volgt weer te geven:

■
V
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X
22NPLG v

afstemmen:
zoals geur, erfgoed, bedrijventerreinen

kerndoelen:
natuur, water, klimaat

intensief samenwerken:
zoals wateroverlast, landschap, bodem 
en ondergrond
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De samenhang tussen NPLG en de programma’s voor stikstof en natuur is meer in detail
in de volgende figuur weergegeven.

Samenhang N PLG met programma’s voor stikstof en natuur

-

a I
4 {
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Nationaal Programma Landelijk Gebied

Programma stikstofreductieen natuurverbetering

Landelijk gebied Stedelijk gebied

Programma natuur

Landelijk gebied Landelijk gebied

Gebiedsgerichte
stikstofreductie

Natura 2000 
gebied

Meer natuurindusief areaal 
(agenda natuurinclusief)

Overige opgaven landelijk gebied 
o.a. wateroverlast, waterveiligheid, 
landschap, bodem en ondergrond

Generieke 
stikstofreductie

Gebiedsprogramma's natuur (o.a. relatie stikstof), water en klimaat 
(broeikasgassen landbouw en landgebruik)

Verbetering stikstofgevoelige natuur 
(uivoeringsprogramma natuur)

overgangs
gebied

overgangs
gebied
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7. Gebiedsprogramma’s, transitiefonds en onontkoombaarheid
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Transitiefonds financiële basis
Het Transitiefonds landelijk gebied en natuur heeft tot doel landbouw- en 
natuurmaatregelen te financieren met het oog op de opgaven voor natuur, stikstof, water 
en klimaat. Met het fonds wil het kabinet de maatregelen bekostigen, die nodig zijn om de 
stikstofbelasting van de natuur terug te dringen, evenals de emissies van broeikasgassen 
door landbouw en landgebruik, om te voldoen aan de wettelijk gestelde doelen voor 
2030. Daarnaast wil het kabinet maatregelen financieren die bijdragen aan het

Relatie gebiedsplan PSN
Volgend uit het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN) moeten de 
stikstofdoelen in juli 2023 regionaal vastgelegd zijn. Vanuit de NPLG-ambitie wordt dit in 
de eerste versie van de brede gebiedsprogramma’s opgenomen én samen met de 
uitgewerkte doelen voor natuur, water en klimaat startend vanaf de publicatie van deze 
startnotitie in een gezamenlijk werkproces opgenomen. Vooruitlopend hierop staan in de 
reeds afgesproken eerste conceptversie van het gebiedsplan PSN (najaar 2022) stikstof 
en natuur nog centraal. De provincies leveren zo conform de wettelijke verplichting de 
informatie - die nodig is voor het PSN - tijdig aan bij de minister voor Natuur en Stikstof. 
Komende maanden worden in een spelregelkaderde minimale eisen uitgewerkt die 
gelden voor de brede gebiedsprogramma’s van juli 2023. Daar zullen met oog op de 
tijdsdruk maatregelen voor stikstof en KRW bijvoorbeeld volledig in moeten zitten. Voor 
sommige andere opgaven is er nog wat meer tijd om dit uit te werken, zoals verzilting 
door zeespiegelstijging.

De ambitie van het NPLG is te komen tot brede gebiedsprogramma’s per provincie, 
inclusief de verplichte gebiedsplannen uit de Wet stikstofreductie en 
natuurverbetering. Deze programma’s zijn provincie dekkend, voldoen minimaal 
aan de verplichting vanuit Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN) 
én werken ook de drie kerndoelen van het NPLG verder uit (natuur, water en 
klimaat). De brede gebiedsprogramma’s, die niet de status van verplichte 
programma’s onder de Omgevingswet hebben, worden door de provincies 
vastgesteld met advies van waterschappen en gemeenten. Waar nodig ook in 
samenspraak met het Rijk, bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat als beheerder van 
N2000 gebieden. In de vorige paragraaf zijn alle trajecten benoemd waarmee 
(intensief) samengewerkt en afgestemd wordt.

Vanuit hun expertise in de gebieden en passend bij hun bevoegdheid leggen de 
provincies in de gebiedsprogramma’s de maatregelen en het instrumentarium vast om de 
doelstellingen te realiseren. Provincies hebben aanvullend op de kerndoelen ruimte om 
ook andere doelstellingen mee te nemen, waarvoor dan ook andere financiële middelen 
nodig zijn. Zoveel mogelijk bouwen provincies voort op de processen die momenteel al 
lopen of in voorbereiding zijn, bijvoorbeeld voor natuurherstel, KRW en de 
veenweidegebieden.
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beschermen en ontwikkelen van de natuur en het tijdig voldoen aan de Kaderrichtlijn 
water en de verduurzaming van de landbouw om tijdens de transities in het landelijk 
gebied perspectief te bieden aan de landbouw.
In het onderstaande kader is de letterlijke tekst van het wetsvoorstel opgenomen die 
weergeeft waar de 25 miljard euro in het fonds voor bedoeld is. Het fonds biedt zo een 
financiële basis voor de uitvoering van de maatregelen uit de gebiedsprogramma’s die 
bijdragen aan deze doelen en de benodigde transitie van de landbouw. De kaders en 
afspraken over de toekenning van middelen uit het fonds aan maatregelen in de brede 
gebiedsprogramma’s hangen nauw samen met de uitwerking van het NPLG. Het fonds 
voorziet voorts in de mogelijkheid om de uitvoeringskosten voorde ontwikkeling en 
ondersteuning van de gebiedsgerichte aanpakte financieren. Welke kosten gedekt 
worden en wat de afbakening is, wordt de komende tijd nader uitgewerkt.
Het is goed om voor ogen te houden dat het NPLG verder reikt dan de doelomschrijving 
van het fonds. De middelen die beschikbaar worden gesteld via het fonds, zijn niet de 
enige bron voor bekostiging van de maatregelen of de investeringen. De middelen zijn 
ten dele aanvullend op de bestaande geldstromen die de overheid nu al inzet. Het NPLG 
kijkt voorts wat betreft doelbereik vooruit tot 2050, terwijl de doelomschrijving van het 
fonds met name de wettelijke doelen voor 2030 bevat. Het fonds is tijdelijk en stelt de 
middelen beschikbaar tot en met 2035.
Het wetsvoorstel is op 25 april 2022 met toelichting in consultatie gebracht en voorgelegd 
voor advies aan onder andere de Algemene Rekenkamer. Het is de verwachting dat het 
wetsvoorstel en de memorie van toelichting dit najaar worden toegezonden aan de 
Tweede Kamer.

[Kader]
Artikel 2 Instelling en doel van het fonds
1. Er is een Transitiefonds landelijk gebied en natuur.
2. Het fonds heeft als doel de financiering van landbouw- en natuurmaatregelen met het oog op:
a. het verminderen van de depositie van stikstof op voor stikstof gevoelige habitats in Natura 
2000-gebieden om te voldoen aan de omgevingswaarden voor stikstofdepositie, bedoeld in artikel 
2.15a, eerste lid, van de Omgevingswet;
b. het verminderen van de emissie van broeikasgassen en het vastleggen van koolstof om te 
voldoen aan:
1 °. de klimaatdoelen die voor landbouw en landgebruik zijn vastgesteld ter uitvoering van artikel 2, 
eerste en tweede lid, van de Klimaatwet;
2°. de verordening landgebruik;
c. het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden en het behoud 
of herstel van dier- en plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen, van hun 
biotopen en habitats, en van in Nederland voorkomende typen natuurlijke habitats, in 
overeenstemming met de internationaalrechtelijke verplichtingen;
d. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische toestand van watersystemen 
volgens de doelstellingen van de kaderrichtlijn water, in samenhang met de emissies door de 
landbouw en de inrichting van het landelijk gebied;
e. de verduurzaming van de landbouw met het oog op het bereiken van de onder a tot en met d 
genoemde doelen.
3. Uit het fonds kunnen mede worden gefinancierd:
a. maatregelen ten behoeve van het landelijk gebied die als onderdeel van een gebiedsgerichte 
aanpak gericht op de in het tweede lid genoemde doelen aantoonbaar ten minste even effectief zijn 
voor het bereiken van die doelen als de in het tweede lid bedoelde maatregelen en niet leiden tot 
meer uitgaven uit het fonds;
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Toetsen en voorwaarden
Een onafhankelijke ecologische autoriteit toetst de gebiedsprogramma’s, waarbij onder 
andere gebruik gemaakt wordt van de natuurdoelanalyses en de analyses van de KRW. 
Naast een toets op de ecologische effecten worden de provincies gevraagd bij het 
opstellen van de brede gebiedsprogramma’s een sociaaleconomische impactanalyse 
voorde landbouw uitte voeren. Op deze wijze borgen het kabinet en de provincies dat 
het perspectief van de blijvende agrarische ondernemers onderdeel is van de 
gebiedsgerichte aanpak. Hiervoor zal in overleg met de provincies, sectorpartijen en 
kennisinstituten een methodiek met indicatoren worden opgesteld. Een analyse van de 
sociaal-economische effecten is al als een wettelijke verplichting opgenomen in de Wet 
Stikstofreductie en Natuurverbetering. De methodiek daarvoor is over enkele maanden 
gereed. Er zijn nog andere belangrijke bouwstenen voorde gebiedsprogramma’s die 
komende maanden verder uitgewerkt worden. Vanuit het NPLG en de regieorganisatie 
betreft dit het beoordelingskader voor de gebiedsprogramma’s en de wijze waarop de 
verschillende doelen, instrumenten en maatregelen in het gebiedsprogramma 
geïntegreerd en onontkoombaar vastgelegd kunnen worden. De voorwaarden die worden 
verbonden aan de financiering vanuit het transitiefonds spelen een belangrijke rol bij het 
borgen van het onontkoombaar halen van de doelen. De komende periode worden 
toetsing en voorwaarden verder uitgewerkt.

b. kosten voor de ontwikkeling en ondersteuning van een gebiedsgerichte aanpak gericht op het 
bereiken van de in het tweede lid genoemde doelen.
4. Onder landbouw- en natuurmaatregelen als bedoeld in de aanhef van het tweede lid worden niet 
verstaan maatregelen:
a. in de sector glastuinbouw, voorzover het gaat om maatregelen met het oog op de 
klimaatdoelen die voor die sector zijn vastgesteld ter uitvoering van artikel 2, eerste en tweede lid, 
van de Klimaatwet;
b. ten behoeve van watersystemen of onderdelen daarvan die in beheer zijn bij het Rijk, voorzover
de kosten van die maatregelen al gedekt zijn door het deltafonds, bedoeld in de Waterwet.

In de Memorie van Toelichting is nader uitgewerkt waar het geld uit het fonds wel en niet 
aan besteed kan worden. De 25 miljard die tot en met 2035 is gereserveerd bepaalt de 
totale financiële bandbreedte van het fonds. NPLG en fonds hebben niet dezelfde scope. 
Niet alle maatregelen uit de gebiedsprogramma’s NPLG worden uit het fonds 
gefinancierd. Met name maatregelen die op basis van vastgesteld beleid bijdragen aan 
de kerndoelen van het NPLG kunnen uit het fonds gefinancierd worden. Zo beschrijft de 
Memorie van Toelichting dat voorde KRWwordt ingezet op het inrichten van 100 tot 250 
meter brede bufferstroken in beekdalen in de zandgebieden van Centraal Nederland, 
Oost-Nederland en Zuid-Nederland en dat watermaatregelen kunnen bijdragen aan de 
doelen voor natuur en klimaat. Het fonds financiert ook maatregelen die geen onderdeel 
zijn van het NPLG, zoals generieke bronmaatregelen.
[]
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Vervolgbesluitvorming
Voor een deel van de in de gebiedsprogramma’s opgenomen maatregelen is 
vervolgbesluitvorming nodig, bijvoorbeeld een wijziging van een omgevingsplan, 
peilbesluit of verordening of het nemen van een projectbesluit. Dat vergt uiteraard 
proceduretijd, bijvoorbeeld voor een op te stellen planMER. Daarnaast kunnen de 
gebiedsprogramma’s ook de basis vormen voor beschikkingen en het uitvoeren van 
feitelijke handelingen. Deze kunnen snel uitgevoerd worden.

Cyclisch proces
De uitwerking van het beleidsprogramma Bodem en Water sturend leidt tot aanvullende 
doelen (gereed in het najaar), en het Toekomstperspectief Landbouw wordt tegelijk met 
deze startnotitie gepubliceerd. Zonder dit toekomstperspectief, met gebiedsgerichte 
kaders, kan het NPLG niet toekomstbestendig vorm krijgen. Ook zullen er steeds nieuwe 
doelen bijkomen, denk aan de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie, waarmee het 
gebiedsproces een cyclisch karakter heeft met geregeld nieuwe input.
Streven is om naast de doelstellingen voor stikstof ook de (regionale) doelstellingen voor 
natuur, klimaat en water op 1 juli 2023 definitief vast te stellen voor zover dat nog niet 
gebeurd is. Na de eerste gebiedsprogramma’s zijn de jaren erna iteraties en 
wijzigingsvoorstellen mogelijk, op voorwaarde dat de doelstellingen volledig gerealiseerd 
worden, vergelijkbaar met het succesvolle ‘omwisselbesluit’ uit Ruimte voorde Rivier. Het 
is dus een cyclisch proces, waarbij de mate van integraliteit en uitwerking per provincie in 
de tijd zal verschillen. Voor het proces om te komen tot gebiedsprogramma’s is het 
belangrijk dat de kaders en procedures helder zijn en betrokken partijen - overheden, 
maatschappelijke partners en grondeigenaren - gelijkwaardig aan tafel zitten. Het Rijk zal 
met de provincies afspraken maken over de wijze waarop overheden hier gezamenlijk 
zorg voor dragen.
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Het cyclische proces op weg naar integrale gebiedsprogramma’s ziet er als volgt uit:

vervolgproces

29

tweede set doelen
en keuzes najaar 2022

Verbreden naar integrale 
gebiedsprogramma’s 

(gereed i juni 2023)

Escalatiemechanisme
Als er op 1 juli 2023 onvoldoende zicht is op concrete maatregelen om de doelen te 
halen dan zal het Rijk zijn bevoegdheden inzetten. De hoofdlijnenbrief en de RO-brief 
schetsen al enkele contouren, zoals de inzet van RO-instrumenten om besluiten door te 
zetten en onteigenen. Dit escalatiemechanisme wordt nog verder uitgewerkt onder 
voortouw van de minister voor Natuur en Stikstof. Voor oktober moet dit leiden tot een 
politiek gedragen en interbestuurlijk gedeelde aanpak.

eerste set doelen
en keuzes voorjaar 2022

Lopende 
gebiedsprocessen

[Kader]
Onontkoombaarheid
De afspraken moeten onontkoombaar worden vastgelegd en uitgevoerd. Anders 
verbetert de natuur niet en blijft toestemmingsverlening voor nieuwe ontwikkelingen 
lastig. Onontkoombaarheid is een samenspel van verschillende elementen:

• Stevigheid van het brede gebiedsprogramma en de mix van landelijke en 
gebiedsgerichte maatregelen: Het Rijk gaat in het toetsingskader duidelijke 
(minimum)eisen stellen, ook als basis voor de financiële toedeling uit het 
transitiefonds.

• Bestuurlijk commitment: De overheidspartijen moeten zich committeren aan de in 
het gebiedsprogramma gemaakte afspraken. Het gezamenlijke proces is hiervoor 
belangrijk, waarbij ieder ook zijn eigen rol kan waarmaken en zijn eigen 
verantwoordelijkheden heeft. Financiële afspraken worden helder vastgelegd, 
bijvoorbeeld via een specifieke uitkering of via het meerjarenprogramma van het 
transitiefonds. Het Rijk zet alles op alles om de benodigde randvoorwaarden 
(middelen, grond, capaciteit) te realiseren.
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Versnelling integrale gebiedsgerichte aanpak
Parallel aan het traject van het opstellen van de brede gebiedsprogramma’s loopt de 
versnelling integrale gebiedsgerichte aanpak, zodat ook komende twee jaar al concrete 
uitvoeringsresultaten worden geboekt. Mogelijke maatregelen zijn inmiddels 
geïnventariseerd.

Vastlegging beleidsregels: Doelen en randvoorwaarden zullen deels in 
instructieregels en omgevingswaarden vastgelegd worden. Hiervoor wordt een 
juridische agenda opgeleverd.
Monitoring van voortgang en resultaten om, indien nodig, tijdig bij te kunnen 
sturen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande monitoringssystemen 
voor natuur, stikstof, water en klimaat en de wettelijk vastgelegde opdracht voor 
stikstofreductie en natuurverbetering. Aanvullende monitoringsbehoeften op 
verschillende niveaus (bijvoorbeeld doelbereik, procesvoortgang, 
uitvoeringsvoortgang, draagvlak voorde transitie en/of sociaaleconomische 
effecten) worden door het Rijk in kaart gebracht en uitgewerkt. Na juli 2023 
worden de brede provinciale gebiedsprogramma’s doorgerekend en volgt er een 
effectief ritme van monitoring, evaluatie, verantwoording en waar nodig bijsturing. 
Waar nodig gebruik maken van doorzettingsmacht volgens een voorspelbare 
interventieladder: Er kunnen diverse redenen zijn waarom resultaten 
achterblijven bij de afspraken en verwachtingen. Voor situaties waarin het niet 
lukt om decentraal lastige, maar onvermijdelijke keuzes te maken, kan het 
uiteindelijk nodig zijn om andere bevoegdheden in te zetten. Het Rijk heeft op 
grond van de Omgevingswet diverse bevoegdheden om in concrete gevallen 
meer sturing te geven wanneer dat nodig blijkt om doelen te realiseren. Richting 
medeoverheden gaat het om het instructiebesluit, het projectbesluit en de 
vergunning omgevingsplanactiviteit van nationaal belang, al dan niet in 
combinatie met een voorbereidingsbesluit. Daarnaast zijn ervoor 
medebewindstaken de algemene instrumenten uit het interbestuurlijk toezicht 
(indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing en schorsing en vernietiging). Richting 
burgers en bedrijven is er, naast de algemene bevoegdheid tot het stellen van 
algemene regels, de onteigeningsbeschikking en het voorkeursbesluit van 
nationaal belang. De komende maanden wordt er in overleg met de 
medeoverheden een interventieladder uitgewerkt.

NOVI-gebieden aanvullend
Voorde transitie landelijk gebied zijn vrijwel alle gebieden in Nederland belangrijk, dus 
ook alle 12 provinciale gebiedsprogramma’s. De NOVI/NOVEX-gebieden zijn hierop 
aanvullend. In die gebieden heeft het Rijk extra betrokkenheid vanwege de complexiteit 
en de samenhang bij de soms tegenstrijdige opgaven. De leerervaringen in het 
onderstaande kader illustreren waar betrokkenen tegenaan lopen bij de uitwerking in het 
NOVI-gebied De Peel. Dit is waardevol bij de verdere uitwerking van (het proces van) de 
gebiedsprogramma’s.
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[kader]
Leerervaringen NOVI-gebied De Peel
• Er loopt een intensieve samenwerking en afstemming tussen provincies, 

waterschappen, gemeenten en Rijk.
• Beleid voor natuur, stikstof, water en klimaat verschilt tussen de provincie Brabant en 

Limburg en tussen de twee waterschappen.
• Zolang er geen helder toekomstperspectief is voor de landbouw en natuur lukt het 

niet om grotere keuzes te maken die nodig zijn voorde gewenste transitie.
• Met name een structurerende keuze voor de landbouw wordt gemist: het noordelijke 

deel van De Peel is toekomstbestendiger voor (kringloop/extensieve) landbouw 
vanuit de eisen van natuur, stikstof, water en bodem dan het zuidelijke deel.

• Duidelijke keuzes vanuit het Rijk en het flexibel inzetten van grondposities (door het 
Rijk) zijn belangrijk.

• Er is gevaar voor dominantie van de opgaven voor landbouw en natuur en het 
onvoldoende meenemen van andere opgaven zoals klimaat en KRW.

• Ook de relatie met verstedelijking van Eindhoven en de twee vliegvelden Eindhoven 
(burgerluchtvaart en defensie) en Volkel (defensie) speelt een rol bij de ruimtelijke 
uitwerking.

• De scheiding van bestuurlijke portefeuilles bij onder meerde provincies is lastig, er is 
te weinig regie vanuit het ruimtelijke totaalplaatje.

• Benut de lokale kennis van onder meer de gemeenten.
• Escaleren is lastig.
• Bouw voort op alles wat al loopt en benader het gebiedsproces cyclisch en niet 

lineair.
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8. Vervolgproces en planning

Belangrijke bouwstenen die komende maanden nog verder uitgewerkt worden zijn:

De mijlpalen zijn:

32

Het NPLG is een planMer-plichtig programma met een uitgebreide procedure, omdat het 
een programma betreft dat kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten. 
Het plan stelt onder meer kaders voor activiteiten in een plangebied en de ontwikkelingen 
binnen het plan kunnen leiden tot significante gevolgen voor onder meer Natura 2000- 
gebieden. Een passende beoordeling is vanwege het detailniveau niet nodig. Aangezien 
de doorlooptijd van een zorgvuldige planMER-procedure - inclusief het opstellen van een 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau - al snel een jaar is, bepaalt dit de doorlooptijd van het 
opstellen van het ontwerpprogramma NPLG. Daarmee wordt de totale planning als volgt:

Aangevulde keuzes en doelen naarde regionale overheden (oktober).
Hoofdlijnen NPLG naar de Tweede Kamer (oktober).
Uitgewerkt ontwerpprogramma NPLG inclusief planMER (voorjaar 2023), 
Eerste integrale provinciale gebiedsprogramma’s (1 juli 2023).

De uitgangspunten opgenomen in deze startnotitie zijn van belang om de verwachtingen 
bij het NPLG helder te hebben, gezien de vele trajecten die reeds in gang zijn gezet 
rondom natuur, stikstof, wateren landbouw. Goed lopende programma’s moeten vooral 
door kunnen blijven lopen voor zover dit no-regret is. Het NPLG legt waar nodig de 
verbindingen en vult ontbrekende opgaven aan.

De wijze waarop de verschillende keuzes, doelen en maatregelen in het 
gebiedsprogramma geïntegreerd en onontkoombaar vastgelegd gaan worden 
(beleidsmatig of juridisch).
De concrete uitwerking van bodem en water sturend en het toekomstperspectief 
landbouw.
De detailuitwerking van de besteding van de middelen uit het Transitiefonds 
landelijk gebied en natuur.
Hetspelregelkadervoorde beoordeling van de gebiedsprogramma’s.
De interventieladder- de wijze waarop onontkoombaarheid steviger invulling 
krijgt.

doc. 6



2022 mei Keuzes en doelen naarde gebieden

augustus

oktober

2023
voorjaar

juli Eerste integrale provinciale gebiedsprogramma’s

medio Vaststelling programma NPLG

Oplevering Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (onderdeel planMER)

Uitgewerkt ontwerpprogramma NPLG 
inclusief plan MER, start inspraak

Aangevulde keuzes en doelen naar de gebieden
(in aansluiting op de Rijksbrede planning uit de RO-brief) 
Hoofdlijnen NPLG naar de Tweede Kamer
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9. Ter afsluiting

34

De ambitie uit deze startnotitie NPLG vraagt om een stevige transitie op vele fronten. Niet 
overal zijn opgaven meer inpasbaar en in delen van het landelijk gebied kan dit leiden tot 
een herinrichting. Het vraagt keuzes op wat we als samenleving belangrijk vinden en 
keuzes op de opgaves die nodig zijn. Het vraagt ook een andere manier van werken als 
overheden onderling, en in samenwerking met de maatschappij, burgers en bedrijfsleven. 
Meer samenhangende gebiedsgerichte aanpak is nodig!
Deze aanpak zal zo ingrijpend zijn dat het veel van velen zal vergen om haar vorm te 
geven. Daar oog en begrip voor hebben zal essentieel zijn voor het slagen van het met 
tempo werken aan de benodigde veranderingen. Langjarig, met elkaar waarbij iedereen 
nodig is.
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Bijlage Structurerende keuzes en doelen (versie 13 mei)

Doelen

Natuur

Natuur: Algemeen

1

De depositie van stikstof is een van de factoren die drukken op de kwaliteit van de natuur. Andere belangrijke factoren zijn voldoende areaal, hydrologie, 
voldoende robuuste droge en natte ecologische verbindingen tussen natuurgebieden en andere condities die nodig zijn voor de gunstige staat van 
instandhouding. In het kader van het NPLG worden, naast de stikstofdoelen, ook voor deze andere vier factoren doelen geformuleerd voor de 
gebiedsprogramma’s. Daarnaast gaat het om algemene doelen voor natuurkwaliteit. In de tabel is aangegeven welk beleid nu al van toepassing is 
(‘bestaand’) en welk beleid in ontwikkeling is (‘nieuw’).

Deze bijlage bevat het overzicht van (voorgenomen) doelen. Met het oog op de ontwikkeling van gebiedsplannen stikstofreductie en natuurverbetering de 
komende maanden, wordt met het overzicht beoogd een doorkijk te geven naar het moment oktober 2022. Dat is het moment waarop de complete set aan 
(indicatieve) NPLG-doelen met de provincies wordt gedeeld. Hiermee kunnen provincies in voorbereiding zijnde maatregelen PSN bezien in het licht van de 
bredere doelen NPLG. Dit draagt bij aan een doelmatige besteding van middelen. Sommige van de opgenomen doelen zijn al wettelijk vastgelegd (Krw). 
Andere zijn in eerdere trajecten interbestuurlijk afgesproken (diverse natuurdoelen). Daarnaast bevat het overzicht ook doelen en ambities die nog in 
ontwikkeling zijn (bv klimaat) en waar nog politieke besluitvorming benodigd is. Voor deze doelen geldt dat ze nog gebiedsgericht moeten worden vertaald of 
moeten worden geactualiseerd. Voor een deel van deze doelen zijn nog geen financiële middelen beschikbaar. De middelen uit het Transitiefonds landelijk 
gebied worden ingezet voor het realiseren van doelen die in het wetsvoorstel Transitiefonds zijn benoemd. Dit wetsvoorstel is momenteel in consultatie. 
Deels zijn deze doelen ook ondergebracht in het NPLG. Naast het transitiefonds zijn er ook andere bronnen van financiering beschikbaar. Dit overzicht loopt 
niet vooruit op de besluitvorming over de uitgaven vanuit het transitiefonds, of vanuit andere bronnen. Daar bovenop zijn voor doelen die de looptijd van het 
Transitiefonds (2035) overschrijden en waarvoor niet op voorhand financiële dekking is vastgelegd, dit expliciet in de tekst aangegeven.
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Onderdeel/nationaal doel Toelichting opgave Achtergrond

Deels

2

https://www.natura2000.nl/ 
sites/default/files/Bibliothe 
ek/Europa/EC%202005%2 
0Assessment%2C%20mo 
nitoring%20reporting%20c 
onservation%20status.pdf

Gunstige staat van 
instandhouding conform VHR

Opgave 
helder 
vertaald naar 
provinciaal 
niveau

Bestaand
Het bereiken van een gunstige staat van instandhouding is een bestaande 
opgave vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Per soort en habitattype zijn 
landelijke doelen en/of nationaal gunstige referentiewaarden opgesteld.

Nieuw: uiterlijk 1 oktober 2022 worden gunstige referentiewaarden 
aangevuld/verbeterd en indicatief verdeeld per provincie Hieruit kunnen in 
oktober 2022 ook de belangrijkste opgaven per regio worden geduid.
Nieuw: Provincies brengen met de gebiedsplannen in beeld hoeveel zij per 
soort en habitattype op lange termijn bijdragen aan een gunstige staat van 
instandhouding in de provincie als geheel. Ze maken daarbij onderscheid 
tussen de bijdrage,(inclusief extra areaal) binnen en buiten de beschermde 
gebieden en welk deel daarvan in 2030 kan worden gerealiseerd.

Nieuw: Voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding is 
extra areaal leefgebied nodig. Dit hoeft geen beschermde natuur in de zin 
van N2000 te zijn, maar kan ook deels extensief beheerde of 
natuurinclusieve landbouwgrond zijn. Ook het concept landschapsgrond 
uit het regeerakkoord kan hier aan bijdragen. PBL geeft aan dat ongeveer 
150.000 hectare extra areaal leefgebied nodig is en 120.000 hectare 
natuurinclusieve landbouw om een gunstige staat van instandhouding te 
kunnen bereiken https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020- 
tussenrapportage-natuurverkenning-2050-3574.pdf ) .Hier zal nader 
onderzoek op plaatsvinden.
Provincies dienen zich in hun gebiedsplannen rekenschap te geven van 
het feit dat er extra areaal leefgebied en natuurinclusieve landbouw nodig 
zal zijn.

Vindplaats: Wet 
Natuurbescherming 
(wetten.nl - Regeling - 
Wet natuurbescherming - 
BWBR0037552 
(overheid.nl)
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Deels Vindplaats:

3

Afgeleid van hoofddoel VHR.
Bestaand
Programma Natuur: in 2030 zijn voor 70% van de VHR soorten en habitats 
de condities op orde, die nodig zijn voor een gunstige staat van 
instandhouding.
Het doel voor 2030 (programma Natuur) is bestuurlijk vastgesteld.

Condities gunstige staat van 
instandhouding op orde tot 
70% gSvl https://open.overheid.nl/re 

pository/ronl-813b2c1 c- 
6b78-4336-bf2a-
3e156dd679e8/1/pdf/Progr 
amma%20Natuur%20202
82379%20bijlage.pdf
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Deels

4

https://www.vogelbescher
ming.nl/actueel/bericht/bel 
angrijke-vogelgebieden-in- 
nederland-opnieuw-in- 
kaart-gebracht

Instandhoudingsdoelen per 
Natura 2000-gebied

Provincies dienen in hun gebiedsplannen concreet (kwantitatief) uit te 
werken wat de uitbreidings- en kwaliteitverbeteringsdoelen per N2000- 
gebied inhouden en welke maatregelen ze zullen nemen om deze doelen 
te bereiken. Deze maatregelen dienen op termijn gerealiseerd te zijn, met 
een geloofwaardig ingroeipad. De beheerplannen van Natura 2000- 
gebieden worden daartoe actueel gehouden.
Het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voorde Natura 2000- 
gebieden is onderdeel van bestaande afspraken met provincies.

Bestaand
Natura 2000-gebieden kennen instandhoudingsdoelstellingen. Deze zijn 
geformuleerd in aanwijzingsbesluiten en uitgewerkt in Natura 2000- 
beheerplannen. Deze zijn tot op heden geformuleerd in termen van 
behoud (ondergrens: geen verslechtering), uitbreiding of 
kwa I ite its ve rbete ri ng.

Het Rijk wijst waar nodig nieuwe Vogelrichtlijngebieden aan en beschermt 
andere soorten in de bestaande gebieden. In de loop van 2022 komt hier 
meer helderheid over.

Wet natuurbescherming, 
artikel 2.3:
https://wetten.overheid.nl/ 
BWBR0037552/2021-07- 
01
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Deels

voor welke habitattypen en soorten behoud verzekerd wordt in
2030.

Natuur onderdeel stikstof

Onderdeel/nationaal doel Achtergrond

i

5

Toelichting 
opgave

Stikstofreductie-. 74% van het areaal stikstofgevoelige Natura 2000- 
gebieden onder de KDW in 2030: en 40% onder de KDW 2025)

Nederland zorgt ervoor dat de instandhoudingstrends en -toestand van alle beschermde habitattypen en soorten tegen 2030 niet verslechterd zullen zijn. Nederland zorgt ervoor dat ten minste 30% van de 

soorten en habitattypen die momenteel niet in een gunstige toestand verkeren, wel in die categorie terechtkomen of een sterke positieve trend vertonen.

Opgave helder vertaald naar 
provinciaal niveau

Nog in ontwikkeling, indicatief 
in mei 2022 bekend

Nieuw
Nieuw: Europese Biodiversiteitsstrategie stelt nadere doelen voor 

oppervlaktes aan (strikt) beschermde gebieden en voor verbetering van de 
staat van instandhouding van beschermde habitattypen en soorten van de 
VHR. In samenspraak met provincies zal LNV bepalen wat op 
onderstaande punten opgenomen wordt in een pledge voorde Europese 
Commissie (uiterlijk eind 2022). Bijbehorende doelen dienen vervolgens in 
de gebiedsplannen te worden uitgewerkt:

https://eur-
lex. europa.eu/resource.ht 
ml?uri=cellar:a3c806a6-
9ab3-llea-9d2d-
01aa75ed71al.0008.02/
DOC l&format=PDF

Europese
Biodiversiteitsstrategie 
EBS)1

• Welke habitattypen en soorten genomineerd worden voor 
significant herstel.

Nederland levert een billijke bijdrage aan de EBS-doelen om:

ten minste 30% van het land en 30% van de zee in de EU te beschermen;

ten minste een derde van de beschermde gebieden (10% van het land en 10% van de zee in de EU) strikt te beschermen.
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Natuur: onderdeel Areaal

Toelichting opgave Achtergrond

Deels Afgeleid van hoofddoel VHR. Middelen zijn beschikbaar.

Ja Afgeleid van hoofddoel VHR.

Natuur: onderdeel Hydrologie

6

Opgave helder 
vertaald naar 
provinciaal 
niveau

https://open.overheid.nl/repository/ronl-e462ebdc- 
af84-4ef7-848f-5e2ba3a12eb6/1/pdf/aanbieding- 
zevende-voortgangsrapportage-natuur.pdf

Resterende hectares
Natuurpact 
(2027) Bestuurlijke afspraak ligt er (uitwerking Natuurpact), 

Voorstel voorverdeling per provincie moet nog met 
provincies worden afgestemd.

Onderdeel/nationaal 
doel

Vindplaats:
Bos voor de toekomst Uitwerking ambities en 
doelen landelijke Bossenstrategie en 
beleidsagenda 2030.pdf (overheid.nl)

Bestaand
Bestuurlijke afspraak (Bossenstrategie), omvat 15.000 ha 
extra bos binnen Natuur Netwerk Nederland , 3.400 ha 
compensatiebos, 10% natuurbos (omvorming), 19.000 ha 
extra bos buiten NNN. Verdeling per provincie is bekend.
Middelen zijn beschikbaar. Dekking 19.000 ha extra bos 
nog onderwerp van gesprek tussen rijk en provincies.
Ook wordt gekeken naar private co-financiering

Vindplaats detailinformatie natuurpact Kamerstuk 
33576, nr. 6 | Overheid.nl > Officiële 
bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Uitvoering 
Bossenstrategie 
(2030)
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Onderdeel/nationaal doel Toelichting opgave Achtergrond

Ja Afgeleid van hoofddoel VHR.

Natuur: onderdeel Verbindingen

7

Opgave helder vertaald naar 
provinciaal niveau

Binnen bestaande middelen 
Natuurpact.

Bestuurlijke afspraak (Natuurpact).
De hydrologische condities voorde Natura 2000- 
gebieden worden uiterlijk in 2027 samen met de 
waterschappen zo verbeterd dat de gewenste 
kwaliteit van de natuur gewaarborgd wordt. In de 
gebiedsplannen moet concreet te worden uitgewerkt 
wat hiervoor nodig is.

Vindplaats: Vindplaats: 
Natuurpact: Kamerstuk 33576, 
nr. 6 | Overheid.nl > Officiële 
bekendmakingen 
(officielebekendmakingen.nl)

Hydrologische condities voor 
Natura 2000 op orde 
(2027)
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Onderdeel/nationaal doel Toelichting opgave Achtergrond

Natuurnetwerk Nederland

8

Opgave helder 
vertaald naar 
provinciaal niveau

Het Natuurnetwerk Nederland waarborgt de nodige 
ruimtelijke samenhang voor realiseren van de VHR 
doelen.

Vindplaats:
Artikel 1.12 WnB wetten.nl - 
Regeling - Wet natuurbescherming - 
BWBR0037552 (overheid.nl)
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* landelijk gebied is hier

** Doelrealisatie wordt

9

hoofdlijnen-van-de-qecombineerde- 
aanpak-van-natuur-water-en-klimaat-in- 
het-landelijk-gebied-en-van-het-bredere-

10% groenblauwe 
dooradering in het landelijk 
gebied* in 2050**, waarvan 
50% houtige elementen 
(bomenrijen, houtwallen, 
heggen, etc.) en 50% niet- 
houtige elementen (water, 
kruidenrijke randen).

gedefinieerd als het gebied 
buiten het Natuur Netwerk 
Nederland en de 
bebouwde kom).

De voorgenomen ambitie 10% groenblauwe dooradering 
per 2050 in het landelijk gebied is opgenomen in het 
Aanvalsplan Landschapselementen. Dit plan is 
ontwikkeld door de coalitie van het Deltaprogramma 
Biodiversiteit (NGO's, decentrale overheden, LNV, BZK 
en OCW). Beleidsmatige verankering van deze ambitie is 
dit jaar voorzien via het NPLG en wordt herbevestigd via 
programma Natuur, Basis Kwaliteit Natuur (BKN) en de 
agenda Natuurinclusief. Het vaststellen van provinciale 
gebiedsafspraken t.b.v. 10% groenblauwe dooradering is 
in Q1-Q4 2023 voorzien.

10% geldt voor alle 
Provincies.
(Waarschijnlijk stelt de 
coalitie voordat dit 
doel ook geldt op 
schaal gemeente en 
waterschap, zodat de 
last gezamenlijk 
gedragen gaat 
worden.)

In de realisatie zijn er kansen om dit te verbinden aan de 
uitvoering van andere maatregelen en bijbehorende 
middelen. .
Voorde aanlegkosten van groenblauwe 
landschapselementen wordt gezocht naar een combinatie 
van middelen van Rijk, provincies, waterschappen en 
private middelen voorzien. Hier is echter nog nadere 
besluitvorming voor nodig. In het financieringsvoorstel dat 
door de coalitie achter het Aanvalsplan wordt voorbereid, 
zal helder onderscheid gemaakt worden tussen aanleg en 
beheer. Ook zal een voorstel worden gemaakt voorde 
verdeling van de kosten voor aanleg en beheer over de 
verschillende bronnen. Dit voorstel wordt voor de zomer 
verwacht.

Dit volgt uit de Europese 
Biodiversiteitsstrategie (EBS), het 
Aanvalsplan Landschapselementen en 
de Bossenstrategie. Op korte termijn 
volgt evenwel een voorstel van de 
Europese Commissie naar aanleiding 
van de EBS met daarin naar 
verwachting 10% landschapselementen 
in het agrarisch gebied als bindend 
wetsvoorstel (zie hoofdlijnenbrief 
MNenS 1 april, pagina 2).

Vindplaats:
raamwerk-aanvalsplan-
landschapselementen-deltaplan- 
biodiversiteitsherstel.pdf
(samenvoorbiodiversiteit.nl)

zoveel mogelijk gekoppeld 
aan de tijdreeksen van 
beschikbare middelen voor 
aanleg zoals het 
Transitiefonds. Dit 
betekent dat in 2035 het 
grootste deel gereed moet 
zijn.

Cijfers
10% groenblauwe dooradering komt neer op een areaal 
van 223.700 hectare groenblauwe dooradering in het 
landelijk gebied. Op basis van inschattingen van reeds 
bestaande landschapselementen, vraagt dit om een 
toename van 77.846 ha aan houtige 
landschapselementen en 51.850 ha aan niet-houtig 
landschapselementen per 2050. De invulling van de 
doelstelling per provincie/gebied moet nog nader worden 
uitgewerkt in de gebiedsplannen en is afhankelijk van

Minimaal 10% groenblauwe dooradering 
is nodig voor het benutten en verrijken 
van natuur voor VHR- en KRW- 
doelsoorten. De ambitie wordt in 
verband gebracht met:

biodiversiteitsherstel (toename 
leefgebied, functie van ecologische 
verbindingszones met stapstenen) 
Waterkwaliteit (KRWdoelen, 
schoon en voldoende water) 
Klimaat (vastleggen CO2) 
Klimaatadaptatie (vasthouden 
water, tegengaan hittestress) 
Stikstof (invang stikstofuitstoot) 
Bereiken van goede Basis Kwaliteit 
Natuur (BKN) in landelijk gebied.
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stikstofbeleid.pdf

Water

In het kader van het NPLG worden voor vier deelonderwerpen doelen geformuleerd voorde provinciale programma’s landelijk gebied.

Onderdeel/nationaal doel Toelichting opgave Achtergrond

Ja

Ja

10

Gewasbeschermingsmiddelen in 
grond- en oppervlaktewater en 
metalen in oppervlaktewater 
(uitvoering maatregelen 2027

https://www.parlementairemonitor.nl/935 
3000/1 /j9wij5epmj1 eyO/vIdbkmtxjdzg

Factsheets per waterlichaam: WKP Factsheets 
2020 December (waterkwaliteitsportaal.nl)

Opgave helder 
vertaald naar 
provinciaal niveau

reeds bestaande landschapselementen en het 
totaaloppervlakte van het landelijk gebied per 
gebied/provincie.

Bestaand
De toegestane concentratie van nutriënten 
maakt onderdeel uit van de ecologische 
toestand van waterlichamen. De eis van een 
‘goede ecologische toestand’ is wettelijk 
vastgelegd (Bkmw/Bkl). De concretisering per 
waterlichaam is vastgelegd in 
stroomgebied beheerplannen.

Naast toegestane concentraties op grond van 
de KRW zijn er ook verplichtingen op grond 
van de Nitraatrichtlijn (maximaal 50 mg/l 
nitraat en geen verslechtering). Deze leiden 
tot verschillende gebruiksnormen voor 
agrarische activiteiten, gedifferentieerd naar 
bodemtypen.

Bestaand
De normen voorde chemische toestand van 
KRW-waterlichamen zijn wettelijk vastgelegd 
en zijn uniform voor Nederland. In relatie tot

Nutriëntenconcentratie 
(uitvoering maatregelen in 2027 
gereed)

In de bestaande stroomgebiedbeheerplannen 
2015-2021 staan de doelen voor onder meer 
nutriënten en biologische parameters (beide 
onderdeel van ecologie) per waterlichaam in 
bijlage 1, deel A. Zie de documenten op 
Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 - 
Helpdesk water.

Zie de documenten op
Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 - 
Helpdesk water.
Bijlagen 2 en 3 bevatten de doelen voor

Voor toekomstige plannen zijn de doelen in 
sommige gevallen aangepast: Voorde 
chemische stoffen zie bijlagen 1 en 2 in WKP 
Achtergronddocumenten SGBP 2022-2027 
(wate rkwa I ite its po rta a I. n I).
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gereed)

Deels

Deels

11

chemische stoffen, waaronder 
gewasbeschermingsmiddelen.

Factsheets per waterlichaam: WKP Factsheets 
2020 December (waterkwaliteitsportaal.nl)

Voorkeursvolgorde: aanpassen landgebruik 
aan waterbeschikbaarheid, zuinig zijn met 
water, water beter vasthouden, water slimmer 
verdelen, schade accepteren.

Vindplaats detailinformatie: Nationale en 
regionale waterbeschikbaarheidsdocumenten 
(zie onder meerwww.deltaprogramma.nl) 
Voorkeursvolgorde vastgelegd in de NOVI en 
het Nationaal waterprogramma. Wettelijke 
verdringingsreeks bij watertekort is vastgelegd 
per provincie.

Nieuw
Uitwerkingen onder meer hoofdwatersysteem 
weerbaar tegen een eens-in-20 jaar droogte; 
hoge zandgronden Oost en Zuid 100 mm 
grondwaterstandverhoging; wateraanvoer

Kwantitatieve toestand 
grondwaterlichamen 
(uitvoering maatregelen in 2027 
gereed)

Zoetwaterbeschikbaarheid natuur 
en landbouw (2050)

Bestaand
Weerbaar tegen zoetwatertekort in 2050: 
gezond en evenwichtig watersysteem, 
cruciale gebruiksfuncties beschermen, water 
effectief en zuinig gebruiken.

Voorde chemische stoffen zie bijlagen 1 en 2 in 
Ontwerp-stroomqebiedbeheerplannen 2022- 
2027 - Helpdesk water.

Bestaand
De norm ‘goede kwantitatieve toestand’ is 
wettelijk vastgelegd (Bkmw/Bkl) en geldt per 
grondwaterlichaam.

gewasbeschermingsmiddelen zijn er 
maximale toegestane concentraties voor 
individuele stoffen/stofgroepen (0,1 ug/l. 
Daarnaast is er een cumulatieve norm voorde 
som van toxisch relevante stoffen 0,5 ug/l).

Zie stroomgebiedbeheerplannen (bijlage bij 
Kamerstukken 35325, nr. 5).

Nieuw
Op dit moment wordt gewerkt aan een 
concretisering van de norm.
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Klimaat

In onderstaande tabel zijn de reeds vastgestelde doelstellingen uit het klimaatakkoord genoemd.

Onderdeel/nationaal doel Toelichting opgave Achtergrond

Ja

12

Waterbeschikbaarheid is daarbij een integrale 
afweging tussen watervragende functies, 
waaronder natuur, landbouw en drinkwater.

Nieuw: Indicatief restemissiedoel in 
2030 voor landgebruik (veenweiden/ 
bomen, bossen, natuur/

Opgave helder 
vertaald naar 
provinciaal niveau

Werkgroep concretiseren doelen 
Deltaprogramma Zoetwater komt in de loop 
van 2022 met nadere voorstellen, ook met 
oog op NPLG gebruik.

Uitwerking is gebeurd op basis van nationale 
en regionale knelpuntenanalyses en 
maatschappelijke kosten-batenanalyses per 
maatregel.

West-Nederland weerbaar tegen een eens in- 
60-jaar droogte.)

Broeikasgassen
landgebruik(veenweiden/landbouwbodems/bomen,bossen)

Het indicatieve 
restemissiedoel wordt 
binnenkort nader

Het kabinet heeft de ambitie om in 2030 60% minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Het wettelijke doel komt op 55% te liggen. Alle sectoren 
moeten hieraan bijdragen: mobiliteit, energie en industrie, woningbouw, landbouw en landgebruik. De klimaatopgave voorde landbouw en het landgebruik 
heeft onder meer betrekking op de veehouderij, de glastuinbouw, veenweidegebieden, landbouwbodems, bossen en natuur. De landbouw en het landgebruik 
moeten voldoen aan de indicatieve rest-emissiedoelen 2030 die met de Tweede Kamer zijn gedeeld in de brief van de minister voor Klimaat en Energie 
(Kamerstuk 32813, nr. 974). Op basis van de ramingen in de Klimaat- en Energieverkenning 2022 worden in het najaar definitieve rest-emissiedoelen 2030 
voor alle sectoren vastgesteld, dus ook voor landbouw en voor landgebruik. Voor de sectoren onder de Europese Effort Sharing Richtlijn (ESR), waaronder 
de landbouw, volgt daaruit een (jaarlijks) emissiebudget richting 2030.
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Nog in ontwikkeling

Stand van zaken structurerende keuzes

Onderwerpen Structurerende keuzes

13

Dit restemissiedoel wordt vervolgens 
vertaald naar doelen per provincie

Hieronder is een overzicht opgenomen van de onderwerpen waarvoor de komende maanden structurerende keuzes worden ontwikkeld. Daarbij is ook 
aangegeven wat de verwachte richting daarvan is.

Overgangsgebieden: de bufferzones rond Natura 2000 en/of 
Natuurnetwerk NL.

uitgewerkt tot subdoelen 
voor veenweide, 
landbouwbodems en 
bomen, bossen. Insteek 
is om de opgaven per 
provincie evenredig te 
verdelen op basis van 
huidige emissies.

Het indicatieve 
restemissiedoel wordt 
binnenkort nader 
uitgewerkt tot subdoelen 
voor veehouderij en 
glastuinbouw.

Ruimtelijke 
doorwerking stikstof 
variant

Nieuw: Indicatief restemissiedoel in 2030 
landbouw 18,9 Mton voor veehouderij en 
glastuinbouw samen.

Broeikasgassen landbouw 
(2030)

landbouwbodems): Indicatieve 
restemissie 1,8 - 2,7 Mton CO2-eq. in
2030)

Richting van de uitwerking, 
onder te verdelen naar de grote landschappelijke eenheden 
(zand, klei en veengebied).____________________________
Hoofdaanpak is de stikstofdepositie verminderen, zowel vanaf 
bedrijfslocaties als vanaf percelen. Hierbij is de afstand relevant, 
omdat maatregelen in de randzone het meest effect hebben op 
vermindering van de depositie en de wind de verspreiding kan 
vergroten.
Vervolgens is de aanpak gericht op systeemherstel van 
natuurlijke processen zoals de waterhuishouding en de 
onderlinge verbinding van ecosystemen in het landschap. Voor 
deze maatregelen is de systemische samenhang leidend. Ook 
wordt gekeken naar de invloed van omliggende landbouw of
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Begrenzing van het areaal nieuwe natuur.

Groenblauwe dooradering / natuurinclusieve inrichting.

Ruimte voor waterberging.

Bufferzones rond beken

14

landbouwkeuzes die 
uit bovenstaande 
voorvloeien

Gebieden met geschikte landbouwgrond voorde langere 
termijn beschermen._____________________________
Ruimte voor extensivering van de landbouw in kwetsbare 
gebieden - veenweiden, bufferzones rondom ecologisch

Waterbeschikbaarheid voor natuur en landbouw met aantal 
deelthema’s:

Uitwerking van ontwikkelrichtingen op de kaart. Daarbij onder 
meer te benutten:

ABCD-kaart

Water en bodem 
worden sturend bij 
ruimtelijke 
planvorming

Uitspoelingsgevoelige gronden, waar mogelijk 
beperkingen voorteelten moeten gaan gelden_________ 
Gebieden die gevoelig zijn voor verzilting, gebieden waar 
vernatting optreedt

vervuiling op grotere afstand, zoals in beekdalen. Vraagt om 
gebiedsaanpak op een hoger schaalniveau, dat niet wordt 
begrensd door grenzen van Natura 2000-gebieden of het 
Natuurnetwerk Uitbreiding niet-stikstofgevoelige natuur en NNN 
is wenselijk ook in relatie tot groenblauwe dooradering en robuust 
herstel.______________________________________________  
De meest effectieve schakels in de verbinding van kerngebieden. 
Mogelijk ook ontwikkelen van robuuste landschappelijke 
structuren, bijvoorbeeld langs de rivieren.___________________  
Netwerk van lijnvormige en kleine vlakvormige 
landschapselementen in het landelijk gebied, als drager van 
natuurwaarden, regionale identiteit en recreatieve 
aantrekkelijkheid. Verbindingslijnen tussen natuurgebieden en 
beeld bepalers.________________________________________  
Langs waterkeringen en rivierbedden, en langs grote wateren 
vanwege peilfluctuaties. Betere ruimtelijke inrichting en voor het 
vaststellen van grenzen aan het gebruik van grond- en 
oppervlaktewater. Voldoende ruimte voor piekopvang._________  
Op de in hoge zandgronden. Geleidelijke landschapstransitie van 
functies op plateaus en hellingen. Gericht op het vasthouden van 
water en vertragen van afstroming.
Onttrekkingsverboden rondom kwetsbare en waardevolle 
natuurgebieden. Waterbeschikbaarheid voor het op peil houden 
van de polders en veenweidegebieden organiseren of 
leveringszekerheid meenemen als randvoorwaarde.

Voor waterkwaliteit bufferzones van 100 tot 250 meter aan 
weerszijden rond beekdalen realiseren, tevens bijdragend aan 
infiltratie grondwater._________________________________  
Zandgebieden (en heuvelland) vooral in de buurt van de KRW- 
waterlichamen en dichtbij Natura 2000.___________________  
Verzilting met name in kleigebieden in Noord-Nederland, 
Flevoland, kop van Noord-Holland, Zeeland.
Veengebieden waar peilverhoging aan de orde is.
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Proces om te komen tot de ruimtelijke uitwerking in provincies.

15

Zoneringsaanpak Nationale Parken nieuwe Stijl 
Schetsen van lange termijn ontwikkelrichtingen. 
Samen met het traject Perspectief Landbouw wordt uitgewerkt 
welke procesmatige criteria gesteld worden voor de borging van 
het perspectief van de landbouw en welke voorwaarden en 
ondersteunende instrumenten voorde verschillende 
ontwikkelrichtingen nodig en mogelijk zijn.

waardevolle beekdalen en stikstofgevoelige Natura 2000- 
gebieden - of waar verplaatsing van landbouw voor de hand 
ligt (relatie met ‘landschapsgrond’, 
overgangsgebieden).
Ruimte (voldoende grond) voor verduurzaming van de 
landbouw en omslag naar een grondgebonden melkvee- en 
rundveevleeshouderij, overgangsgebieden______________  
Gebieden waar veel opkoop/uitplaatsing moet plaatsvinden. 
Grondgeboden melkveehouderij over 10 jaar (2032) (x GVE 
per hectare)._______________
Niet grondgebonden landbouw aansluiten bij logistieke 
netwerken (warmte CO2, mestverwerking, ‘afval’ als 
grondstof, ....) en agrofoodindustrie. Bij het vestigen of 
verplaatsen van bedrijven rekening houden met 
landschappelijke inpassing en voorde veehouderij met 
risico’s van dierziekten en zoönosen.__________________  
Ruimtelijke kwaliteit (of landschappelijke kwaliteit) als 
procesvereiste.
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Korte titel Concept Kamerbrief aanbieding NPLG & sectordoelen

Karakter 0 Informerend X Besluitvormend 0 Meningvormend

Het DGO wordt geadviseerd in te stemmen met:Beslispunt(en)

2. Het voorstel voor heldere spelregels vooraf

3. Het voorstel voor het proces & mogelijkheden voor bijsturing

Afstemming

De volgende persoon zal

Het kabinet is voornemens om uiterlijk begin 2023 naast de regionale 
stikstofdoelen ook doelen vast te stellen voor de stikstofuitstoot van mobiliteit 
en industrie. Dit als onderdeel van de borging van de afspraak uit het 
coalitieakkoord dat alle sectoren een evenredige bijdrage leveren aan het 
realiseren van de wettelijke omgevingswaarden stikstof. De Klimaat- en 
Energieverkenning die eind 2022 verschijnt levert hier belangrijke input voor.

Bijgaand is een concept van de brief waarmee de startnota NPLG naar de 
Kamer zal worden gestuurd. De minister van NenS heeft verzocht daarin 
ook een nadere aankondiging te willen doen rond sectordoelen voor 
industrie en mobiliteit. Recent heeft het kabinet schriftelijk gereageerd op 
de aangenomen motie-Thijssen/Bromet (zie bijlage appreciatiebrief), waarin 
staat dat een sectordoel voor de NOx-uitstoot van de industrie onderzocht 
zal worden. Inmiddels is deze motie aangenomen en kan het politiek 
opportuun zijn om een iets scherpere aankondiging te doen.

Contactpersoon:
Directie of departement: LG&S

In het DO is het voorstel om sectordoelen aan te kondigen voorbesproken, 
maar hierover nog geen overeenstemming bereikt. Afgesproken is dat DGS 
een concreet tekstvoorstel zou doen (zie boven).

Zonder meer is duidelijk dat voor het vaststellen van sectordoelen een 
zorgvuldige besluitvorming vereist. Daarin zijn nog keuzes te maken 
waaronder over definities, indicatoren en aard. Een werkgroep bestaande uit 
LG&S, I&W en EZK (stikstofteam en directie klimaat) werkt momenteel een 
aanpak uit voor nadere besluitvorming over de invulling van evenredige 
bijdragen van alle sectoren en de mogelijkheid tot sectordoelen. 
Onafhankelijk van de uitkomst wel of niet hier iets over te zeggen in de 
Kamerbrief, zal dit traject worden voortgezet.

Aanbiedingsformulier 
Dg-overleg stikstof 
1 juni 2022

Het DGO wordt gevraagd eventuele opmerkingen mee te geven ten aanzien 
van de brief, en meer specifiek op de zin die hierin is opgenomen over 
sectorale stikstofdoelen:

Vervolgproces (geplande 
behandeling in:)

Korte samenvatting van de 
inhoud

1. 40kton emissiereductie met de mogelijkheid om gemotiveerd af te 
wijken.

Planning afronding startnotitie:
• 7 juni RFL
• 10 juni MR

Na verdere uitwerking opnieuw na de zomer.

5.1.2.E

5.1.2.E
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Bijlage(n)

2

Eventuele aanvullende 
opmerkingen

aanwezig zijn om toe te 
lichten

Redenen om hier nog niet voor te kiezen kan zijn niet vooruit te willen lopen 
op besluitvormingstraject.

Concept Kamerbrief
Appreciatiebrief Motie-Thijssen/Bromet
Motie-Thijssen/Bromet
Notitie belangrijke noties en uitgangspunten richtinggevende 

stikstofdoelen per gebied
Memo RIVM

Redenen om voor sectordoelen te kiezen en nu al aan te kondigen zijn: 
Helpt ter verduidelijking wat de bijdrage is van de verschillende 
sectoren en neemt mogelijk het beeld weg dat alleen de landbouw 
bijdraagt.
Mogelijk een bepalende factor voor draagvlak voor het NPLG en 
regionale doelen onder provincies en landbouwpartijen. Er leeft het 
beeld dat toch vooral de landbouw zal moeten bijdragen.
Passend als waarborg voor het onontkoombaar halen doelen.
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Retouradres Postbus 20401 2500 EC Den Haag

Programma DG Stikstof

Behandeld door

Geachte Voorzitter,

Pagina 1 van 2

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

Hierbij bied ik uw Kamer de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied (NPLG) aan.

Datum
Betreft:

Ons kenmerk 
Uw kenmerk 
Bijlage(n) 2

Het NPLG wordt een belangrijke drager voor de gecombineerde gebiedsgerichte 
aanpak waarover ik u in mijn hoofdlijnenbrief van 1 april heb geïnformeerd 
(kenmerk 2022D15528). Met deze startnotitie geef ik een eerste inzicht in de 
(ruimtelijke) consequenties van de richtinggevende doelen en structurerende 
keuzes. Om daarmee duidelijkheid te bieden en om samen met provincies, 
waterschappen en gemeenten gezamenlijk vorm te geven aan de uitwerking.

Het landelijk gebied zal flink moeten veranderen. We willen de kwaliteit van onze 
natuur verbeteren, ons watersysteem robuuster en gezonder maken en we 
werken toe naar een klimaatneutraal landelijk gebied. De natuur en waterkwaliteit 
staan onder druk en het klimaat verandert. Ook de draagkracht van ons het 
bodem- en watersysteem wordt op veel plekken overschreden. De natuur moet 
zich kunnen herstellen, de waterkwaliteit verbeteren en emissies worden 
teruggedrongen. We zullen een betere balans moeten bereiken tussen wat de 
natuur kan dragen en wat we als samenleving van haar vragen. Dat is ook 
belangrijk voor nieuwe ontwikkelruimte voor onze economische sectoren, voor 
vergunningverlening en voor het voldoen aan de afspraken die we in Europa met 
elkaar hebben gemaakt.

Doelen stikstof
In de startnotitie zijn richtinggevende regionale stikstofdoelen opgenomen. Deze 
zijn richtinggevend voor de gebiedsplannen die provincies momenteel opstellen, 
en die onder het NPLG worden verbreed tot integrale gebiedsprogramma's. In de 
startnotitie staat toegelicht hoe tot deze verdeling van de stikstofopgave is 
gekomen. Het RIVM heeft inzichtelijk gemaakt wat het effect van verschillende 
ruimtelijke verdelingen van emissiereductie is, met als doel deze onderling te 
kunnen vergelijken op doelbereik in de Natura 2000-gebieden. (verwijzing 
briefrapport RVM volgt..)

de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Prinses Irenestraat 6
2595 BD Den Haag

Het kabinet is voornemens om uiterlijk begin 2023 naast de regionale 
stikstofdoelen ook doelen vast te stellen voor de stikstofuitstoot van mobiliteit en

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001858272854000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
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Programma DG Stikstof

Hoogachtend,

Pagina 2 van 2

Christianne van der Wal-Zeggelink 
Minister voor Natuur en Stikstof

Namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

De ambitie uit de startnotitie NPLG vraagt om een stevige transitie op vele 
fronten. Het vraagt keuzes op wat we als samenleving belangrijk vinden en 
keuzes over hoe we de opgaven waar we voor staan, invullen. Dit betekent ook 
een andere manier van werken als overheden onderling, en in samenwerking met 
de maatschappij, burgers en bedrijfsleven. Ik besef mij dat deze aanpak 
ingrijpend zal zijn en dat het veel van velen zal vergen om haar vorm te geven. 
Daar oog en begrip voor hebben zal essentieel zijn voor het slagen en het met 
tempo werken aan de benodigde veranderingen. Langjarig, met elkaar waarbij 
iedereen nodig is.

industrie. Dit als onderdeel van de borging van de afspraak uit het coalitieakkoord 
dat alle sectoren een evenredige bijdrage leveren aan het realiseren van de 
wettelijke omgevingswaarden stikstof. De Klimaat- en Energieverkenning die eind 
2022 verschijnt levert hier belangrijke input voor.

Ons kenmerk
Klik of tik om tekst in te 
voeren.
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Introductie1.

Ons kenmerk

1.1

1 RIVM.nl/stikstof [boomstructuur landelijk scenario - provincie] [uitleg]
Versie: 1.0 Status: Concept Pagina 2 van 19

Datum
25 mei 2022

Scenario's voor ruimtelijke verdeling emissiereductie
Aanvullend zijn met de onderliggende datasets doorrekeningen van 
verschillende landelijke scenario's voor een ruimtelijke verdeling van 
emissiereducties op verzoek van DGS/IPSN uitgevoerd. In deze door 
partijen aangeleverde scenario's worden verschillende verdelingsvarianten 
gecombineerd en toegepast voor emissiereductiepercentages per locatie. 
De verdelingsvarianten zijn uitgewerkt en toegelicht in rapport 2021-0166 
Ruimtelijk effect zonering emissiereducties en zijn in het memo nog eens 
kort beschreven. In de regiodoelentool is het mogelijk deze varianten te 
combineren. Deze combinaties van verdelingsvarianten zijn (ruimtelijke 
verdelings-)scenario‘s genoemd.

Richtinggevende regiodoelen
DGS/IPSN hebben verschillende scenario's geformuleerd met 
ondersteuning van de regiodoelentool en het RIVM. Deze scenario's zijn 
vervolgens telkens aan het RIVM voorgelegd voor doorrekening voor de 
toets op doelbereik omgevingswaarde en inzicht in de verdeling van de 
depositiereductie: Waar vindt welke reductie plaats; wat betekent dat 
voor de reductie in Natura 2000-gebieden per provincie (met (zeer) 
urgente habitattypen); en wordt de omgevingswaarde van 74% van het 
stikstofgevoelig areaal onder de KDW in 2030 gehaald? Uit de

Toelichting regiodoelentool
In paragraaf 2 en 3 wordt de werking van deze regiodoelentool (versie 1) 
beschreven. Dit is de versie van de stikstoftool die door DG Stikstof en de 
provincies is gebruikt ter voorbereiding van gezamenlijk overleg en de 
ambtelijke voorbereiding van de besluitvorming tijdens de zogenaamde 
regiodagen in februari en maart 2022. In het memo wordt o.a. ingegaan 
op de werking van de tooi, de onderliggende datasets (basispad 2018- 
2030, stal- en veldemissies) en de aannames die zijn gedaan. Een 
volgende versie wordt beoogd voor ondersteuning van het voorbereiden 
van de gebiedsplannen door de provincies. Hier wordt in het memo verder 
niet op ingegaan.

Inleiding
Aanleiding
Het RIVM heeft in het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof in 
opdracht van DG Stikstof van het ministerie van LNV (DGS) en het IPO 
Programma Stikstof en Natuur (IPSN) een tooi gemaakt waarmee inzicht 
wordt verschaft in de effecten van emissiereducties in de landbouw (NH3) 
op de stikstofdepositie en -overbelasting in Natura 2000-gebieden. Het 
betreft een tooi waarin ruimtelijke scenario's van emissiereductie op 
provinciaal niveau interactief kunnen worden gedefinieerd en 
doorgerekend. Deze tooi is aan het Rijk en de provincies beschikbaar 
gesteld ten behoeve van gezamenlijk overleg en nu ook gedeeld op 
RIVM.nl/stikstof.1
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1.2

1.3
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Datum
25 mei 2022

Toets omgevingswaarde
Ter ondersteuning van de besluitvorming heeft het RIVM op verzoek van 
DGS/IPSN aanvullend aan de doorrekeningen voor vergelijkend gebruik, 
zoals bovenstaand geïntroduceerd, ook een aantal scenario's 
doorgerekend voor de toets op doelbereik van de depositiereductie ten 
opzichte van de omgevingswaarde van 74% onder de KDW in 2030. De 
toets op de omgevingswaarde is nadrukkelijk onderscheiden van het doel 
van de regiodoelentool.

Doel regiodoelentool
Het doel van de regiodoelentool is om provincies en Rijk zelf en samen te 
laten ervaren wat het effect van verschillende landelijke 
emissiereductieverdeling is op de verdeling van depositiereductie per 
Natura 2000-gebied binnen de eigen provincie. De 
emissiereductiepercentages naar bronlocaties voor landbouwemissies op 
andere manieren ruimtelijk verdelen heeft voor iedere verdeling een 
ander effect op de Natura 2000-gebieden voor welke depositiereductie 
daar plaatsvindt. Het doel van de tooi is om inzicht te verschaffen in dat 
effect van verschillende verdelingen ten opzichte van elkaar.

In het memo wordt toegelicht hoe de toets op de omgevingswaarde is 
berekend en met welke onzekerheden daarbij rekening gehouden moet 
worden.

verdelingsscenario's zijn uiteindelijk richtinggevende regiodoelen 
geformuleerd door DGS. Het memo licht de doorrekening van deze 
scenario's toe in paragraaf 4.

Het verschil in toepassing van dezelfde berekening, namelijk 
emissiereductie naar depositiereductie, heeft verschil in betekenis tot 
gevolg. De toets op de omgevingswaarde ziet op een enkel 
verdelingsscenario - de regiodoelentool en doorrekening van landelijke 
verdelingsvarianten ziet op onderlinge vergelijking. De emissiereductie in 
willekeurig welk verdelingsscenario is een theoretische reductie, voor de 
toets op de omgevingswaarde betekent dit dat doelbereik enkel 
correspondeert met toegepaste emissiereductiepercentages. Anders en 
nadrukkelijker gesteld: het resultaat van de doorrekening gaat over 
emissiereductiepercentages, zonder instrumentatie van deze reductie, en 
gaat niet over verwachte beleidseffecten.
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Werking van de tooi2.

Ons kenmerk

2.1

Per zone kan het reductiepercentage worden opgegeven.

2 https://www.rivm.nl/publicaties/ruimtelijk-effect-zonerinq-
emissiereducties-landbouw
3 De oppervlakte van een gridcel is ongeveer 1x1 kilometer. Zie voor
toelichting over gebruik van deze gridcellen paragraaf 2.3.
Versie: 1.0 Status: Concept Pagina 4 van 19

o

o

o

o

o

o

Datum
25 mei 2022

Generiek: onder generieke reductie wordt verstaan het algemeen 
reduceren van de emissies per gridcel3 met een vooraf bepaald 
percentage, zonder te letten op effectiviteit, afstand tot de natuur 
of depositiebijdrage per bronlocatie (gridcel).

Zonering: via zonering is het mogelijk om emissies per gridcel te 
reduceren die in bepaalde geografische zones liggen. Deze zones 
zijn door LNV opgesteld als de zogeheten ABCD-kaart (Bijlage 1). 
In het kort zijn de zones als volgt gedefinieerd:

A) Goed geschikte landbouwgebieden,
B) Transitiegebieden,
Cl) Extensiveringsgebieden: veenlandschappen,
C2) Extensiveringsgebieden: lOOOm buffers om Natura 
2000-gebieden,
Dl) Natura 2000-gebieden,
D2) NatuurNetwerk Nederland (voormalig Ecologische 
hoofdstructuur) (samen genomen, zie bijlage 1).

Varianten van emissiereductie
De tooi biedt de mogelijkheid om landbouwemissiereducties, op basis van 
emissies zoals geraamd voor het basispad 2018-2030, binnen een 
provincie op verschillende ruimtelijke manieren te definiëren. De 
varianten, ook wel methodes, voor emissiereductie staan beschreven in 
de rapportage 'Ruimtelijk effect zonering emissiereducties' (Bleeker et al., 
2021)2 en zijn in het kort:

Afstand tot natuurgebied: Op basis van afstand tussen bronlocatie 
(centrum van de gridcel waar een bron zich in bevindt) en de rand 
van een natuurgebied vindt de reductie plaats voor die 
emissiebron. Per natuurgebied kan een afstandszone (in km) en 
een reductiepercentage worden opgegeven. Er kan maximaal tot 
een afstand van 25 km worden gereduceerd. Voor natuurgebieden 
buiten de provincie kan niet een afstandszone worden gedefinieerd 
in versie 1 van de tooi.

Depositiepotentie : Onder depositiepotentie wordt verstaan het 
reduceren van emissies voor een selectie van gridcellen met 
emissies die de hoogste depositiebijdrage veroorzaken, totdat de 
gedefinieerde emissiebegrenzing bereikt is. Per sector kan een 
reductiepercentage worden opgegeven. Er vindt reductie van het 
opgegeven percentage stikstofemissies plaats per gridcel, totdat 
het doel (in ton) bereikt is.
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2.2

2.3
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Bron receptor matrix en gridcellen
Om de emissies en emissiereducties te vertalen naar deposities, wordt 
gebruik gemaakt van een vereenvoudigde bron-receptor matrix (BRM). In 
de BRM is de relatie tussen de emissie op een locatie en de depositie op

Datum
25 mei 2022

Depositiepotentie, 40 kton. De depositiepotentie variant gaat uit 
van de depositiepotentie methode, zoals hierboven beschreven is. 
Hierbij is uit gegaan van een emissiereductie van 66%, met als 
begrenzing 39 kton NH3.

Het is mogelijk om in de tooi deze verschillende varianten voor 
emissiereductie te combineren. Wanneer je varianten combineert, zal de 
tooi de opties in volgorde doorlopen. Eerst generieke reductie, daarna 
zonering, dan afstand tot natuurgebied, en als laatste depositiepotentie. 
De emissiereductie bij generieke reductie vindt plaats ten opzichte van 
het basispad (zie paragraaf 3.2). De emissiereducties ten gevolge van 
zonering, afstand tot natuurgebied en depositiepotentie zijn op hun beurt 
ten opzichte van de overgebleven emissies nadat generieke reductie heeft 
plaatsgevonden. Wanneer emissielocaties een emissiereductie krijgen 
volgens meerdere manieren, bijvoorbeeld doordat de emissielocaties 
zowel binnen een bepaalde afstand ligt van een natuurgebied en in een 
bepaalde zone, wordt enkel het hoogste percentage van emissiereductie 
toegepast. Op deze manier vindt er dus geen dubbeltelling plaats.

Emissiescenario's andere provincies
Het is in de tooi enkel mogelijk om de emissies zoals geraamd voor 2030 
uit de specifieke provincie te reduceren.4 Voor andere provincies staan de 
emissiereducties vast. Daarbij is uitgegaan van drie van de landelijke 
scenario's uit het addendum van de eerder genoemde landelijke 
doorrekening uit Bleeker et al. (2021)5. Alle drie de scenario's gaan uit 
van een totale landelijke emissiereductie van ca. 39 kton NH3. Deze 39 
kton wordt voor het gemak vaak aangeduid als 40 kton.

Generiek, 40 kton. In dit scenario zijn alle landbouwemissies met 
40% gereduceerd.

Zonering, 40 kton. In dit scenario is de 39 kton aan 
emissiereductie verdeeld over de zones in de ABCD-kaart. Hierbij 
is uitgegaan van 0% emissiereductie in Zone A, 100% in de D- 
zones, 70% in zone C2 en, daaruit volgend voor de resterend 
benodigde reductie tot 39 kton, 51% in zone B en Cl. Met deze 
percentagens is een invulling gegeven aan de verschillende 
typering van de zones: zone A voor perspectief landbouw; zone D 
in natuurgebieden volledige reductie van de huidig geraamde 
emissies in 2030; zone C2 voor extensivering binnen 1 km van 
Natura 2000-gebieden.

4 Nota bene: de depositieraming in basispad houdt geen rekening met 
specifiek gebiedsgericht beleid.
5 https://www.rivm.nl/documenten/2021-0166-notitie-varianten-40-kton
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2.4

2.5

6 https://www.rivm.nl/operationele-prioritaire-stoffen-
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Datum
25 mei 2022

Het gebruik van maatgevende hexagonen
De BRM in de tooi bevat de relatie tussen emissies in bronhexagonen en 
deposities in maatgevende hexagonen om de berekeningen voor alle 
bronreceptpor-relaties uit te kunnen voeren met de beschikbare 
rekencapaciteit en rekentijd passend bij het doel van de regiodoelentool. 
Maatgevende hexagonen zijn relevante hexagonen waarbij verwacht 
wordt dat daar de hoogste depositiebijdrage in een gebied plaatsvindt. 
Meer informatie over maatgevende hexagonen kan worden gevonden op 
de AERIUS website7.

Resultaten
De tooi berekent, op basis van de opgegeven emissiereducties, de 
gemiddelde depositie en de mate van overbelasting per natuurgebied dat 
gedeeltelijk of volledig in de provincie ligt. Dit gebeurt voor zowel het 
Basispad als voor de situatie na de emissiereductie, zodat beide scenario's 
met elkaar vergeleken kunnen worden. De berekeningen zijn op basis van 
het gekarteerde oppervlak, in lijn met AERIUS Monitor 2021, zodat de 
mate van overschrijding van de kritische depositie waarde (KDW) kan 
worden vergeleken met de omgevingswaarde. Naast inzichten in de 
stikstofdepositie en de overschrijding van de KDW geeft de tooi ook 
inzicht in de sectorale bijdrages per natuurgebied.

Om de effecten van emissiereductie op depositie en de mate van 
overbelasting voor hele natuurgebieden te bepalen, is de depositie nodig 
op elk relevant hexagoon. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
koppeling tussen maatgevende en relevante hexagonen. Elk relevant 
hexagoon is gekoppeld aan één maatgevend hexagoon. Op basis van data 
uit AERIUS Monitor 2021 is voor de sectoren landbouw-stallen en 
landbouw-veld de verhouding bepaald tussen de depositiebijdrage op het 
maatgevend en op het relevante hexagoon. Deze verhouding wordt als 
factor gebruikt om de op het maatgevend hexagoon berekende 
depositiereductie te schalen naar depositiereducties op alle relevante 
hexagonen. Voor meer informatie over de aannames en de effecten van 
deze schaling, zie Bijlage 2.

Wanneer een emissiereductie wordt ingevuld, zoekt de tooi in de BRM op 
waar de emissiereductie en de daarbij horende depositie plaatsvindt. De 
depositie uit de BRM wordt vermenigvuldigd met het emissiereductie 
percentage om de depositiereductie te berekenen.

een maatgevend hexagoon opgeslagen. Deze relatie is berekend met OPS 
5.0.1.06, overeenkomstig met wat er in AERIUS Calculator 2021 zit. De 
bronnen zijn in de tooi geaggregeerd tot gridcellen met een oppervlakte 
van 64-ha (ongeveer 1*1 km).

model/documentatie
7

https://www.aerius.nl/files/media/aankoopcalculator/toelichtinq op reken 
methodiek aankoop calculator.pdf
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Datum
25 mei 2022

De tooi berekent daarnaast de provinciaal gemiddelde stikstofdepositie en 
overschrijding van de KDW. De getallen voor de hele provincie zijn op 
basis van het gehele oppervlak van natuurgebieden, die gedeeltelijk of 
volledig in de provincie liggen.

KDW en KDW-t
De mate van overschrijding is op verzoek van DGS/IPSN uitgedrukt ten 
opzichte van de KDW en KDW-tussendoel (KDW-t). De KDW-t is een 
aangepaste vorm van de KDW waarbij KDW's lager dan 1.000 mol/ha/jaar 
opgehoogd zijn met een factor 2, tot maximaal 1.000 mol/ha/jaar.
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Onderliggende datasets3.

Ons kenmerk

3.1

3.2

Versie: 1.0 Status: Concept Pagina 8 van 19

Datum
25 mei 2022

Voor de veldemissies is gebruik gemaakt van gegevens op basis van 
INITIATOR-berekeningen voor 2018, die ruimtelijk verdeeld zijn op basis 
van informatie uit de Basisregistratie Percelen (BRP).

Stal- en veldemissies
In versie 1 van de tooi is het enkel mogelijk om de ammoniak (NH3) 
emissies ten gevolge van stal- en veldemissies uit de landbouw, meer 
specifiek de veehouderij, te verminderen. Hier is voor gekozen omdat 
landbouw de grootste bijdrage levert aan de stikstofdepositie in 
Nederland8. Daarbij daalt NH3 over het algemeen dichter bij de bron neer 
dan stikstofoxiden (NOX). Hierdoor is het voor NH3 effectiever om lokaal 
gericht beleid te voeren, terwijl voor NOX generiek beleid logischer is.

Voor de bron-receptor matrix in de tooi zijn twee varianten van de bron- 
receptor relaties afgeleid: stalemissies en veldemissies. Dit vanwege het 
verschil in bronkenmerken dat leidt tot verschillen in verspreiding en 
depositie. Voor de stalemissies is daarbij uitgegaan van de informatie per 
bedrijfslocatie volgens GIABplus. Het Geografisch Informatiesysteem 
Agrarische Bedrijven (GIAB) is opgezet door Wageningen Environmental 
Research (WEnR), waarbij gebruik gemaakt is van de Opgave Huisvesting 
(OHV) en Identificatie en Registratie (I&R) van RVO. Het GIABplus is een 
versie van GIAB waarbij voor de belangrijkste diercategorieën ook 
onderscheid is gemaakt tussen hoofd- en nevenvestigingen. Dit houdt in 
dat wanneer een agrarisch bedrijf meerdere bedrijfslocaties heeft de 
informatie over deze locaties ook afzonderlijk van elkaar opgenomen zijn 
in GIABplus. Meer informatie over GIABplus wordt beschreven in de 
rapportage 'Stikstofeffecten van criteria ten behoeve van de Landelijke 
Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties, Bleekeretal. (2021)'9.

Basispad
Als uitgangspunt voor de berekeningen in de tooi wordt een Basispad 
gehanteerd. Dit Basispad is de depositie voor het prognosejaar 2030 uit 
AERIUS Monitor 2021 voor alle sectoren. De Nederlandse emissies in deze 
prognose zijn conform de Klimaat- en Energieverkenning 202010 
(KEV2020). Deze prognose bevat het beleid dat was vastgesteld voor 1 
mei 2020. Onder vastgesteld beleid valt bijvoorbeeld de subsidieregeling 
voor retrofit van binnenvaartschepen en de in april 2020 aangekondigde 
verhoging van het subsidiebudget voor de tweede uitbreiding Warme 
Sanering Varkenshouderijen. Voorbeelden van beleid dat nog niet in de 
prognoses van de KEV-2020 is verwerkt, zijn het Schone Luchtakkoord, 
het Klimaatakkoord, het 7e Actieprogramma in het kader van de

8 https://monitor.aerius.nl/onderwerp/stikstofdepositie-nl?level=national
9 https://www.rivm.nl/publicaties/stikstofeffecten-van-criteria-ten- 
behoeve-van-landeliike-beeindiqinqsreqelinq
10 https://www.pbl.nl/publicaties/klimaat-en-enerqieverkenninq-2020
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Datum
25 mei 2022

Voor de buitenlandse emissies zijn de prognoses gebruikt uit het NAPCP 
scenario uit de "Second Clean Air Outlook" van het International Institute 
for Applied Systems Analysis.

De met de tooi berekende resultaten van dit onderzoek zijn bedoeld om 
een beeld te schetsen van de invloed van het hanteren van de 
onderzochte ruimtelijke emissiereductie varianten op de depositiereductie 
en de overschrijding van de kritische depositiewaarden. De resultaten zijn 
daarmee bedoeld om de varianten onderling te vergelijken en niet om 
uitspraken te doen over de depositie en overschrijding van de kritische 
depositiewaarden. Het is ook belangrijk te vermelden dat met deze tooi 
geen enkel voorschot genomen wordt op enige ruimtelijke variant.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van informatiebronnen die niet 
publiekelijk toegankelijk zijn, onder andere agrarische bedrijfsgegevens. 
Resultaten kunnen dus niet op bedrijfsniveau beschikbaar worden gesteld 
in verband met privacywetgeving.

Disclaimers
De gebruikte emissies, berekende deposities, kritische depositiewaarden, 
natuur- en zoneringskaarten kennen allemaal hun eigen mate van 
onzekerheid, die over het algemeen groter wordt wanneer meer in detail 
naar individuele natuurgebieden gekeken gaat worden. Daarnaast zijn er 
aannames gedaan om de depositieresultaten berekend op maatgevende 
hexagonen te vertalen naar depositieresultaten op alle relevante 
hexagonen.

Nitraatrichtlijn en het volledige bronmaatregelenpakket in het kader van 
de structurele aanpak stikstof van 24 april 2020.
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Doorrekening voor beleid: verschillen tussen scenario's voor 
landelijk beeld en toets op omgevingswaarde

Datum
25 mei 2022

Figuur 1 Voorbeeld resultaten op de kaart: (1) Percentage niet overbelast per 
N2000-gebied t.o.v. KDW volgens basispad (2030), (2) Emissiereductieverdeiing 
volgens toegepast scenario (3) Mate van overbelasting t.o.v. KDW na 
emissiereductie volgens toegepast scenario. De getallen geven het percentage niet 
overbelaste natuur gemiddeld per Natura 2000-gebied. (4) idem 3 voor KDW-t.

Deze scenario's zijn tot stand gekomen uit gezamenlijk (ambtelijk) 
overleg tussen Rijk en provincies en zoals boven toegelicht op basis van 
telkens (individueel en gezamenlijk) input voor de regiodoelentool. De 
resultaten van de doorrekening van deze scenario's geven inzicht in de 
verschillen in depositiereductie op basis van de relatie tussen de verdeling 
van telkens hetzelfde totaal aan emissiereductie (waar wordt welke 
reductie toegepast?) en de depositiereductie die wordt gerealiseerd in de 
Natura 2000-gebieden (mate van overbelasting in 2030 volgens het 
basispad) voor vergelijk van scenario's.

Met input voor de regiodoelentool heeft het RIVM met de tooi voor het 
landelijk beeld verschillende scenario's doorgerekend. De regiodoelentool 
per provincie geeft alleen het effect van een vooraf gekozen landelijk 
scenario en de gekozen reductie per enkele provincie op de Natura 2000- 
gebieden binnen de eigen provincie. Voor het gezamenlijk beeld voor alle 
provincies samen is doorrekening door het RIVM nodig, zowel vanwege 
rekencapaciteit als vanwege de onderlinge afhankelijkheid voor 
depositiereductie. Immers de emissiereductie in een enkele provincie 
heeft depositiereductie effect in alle andere provincie.

Resultaten op de kaart
Voor deze scenario's is telkens dezelfde methode gehanteerd zoals 
beschreven voor de regiodoelentool, dat wil zeggen dat voor elke gridcel 
volgens het hoogste percentage van de toepaste verdelingsvarianten 
(generiek, zonering, depositiepotentie) de landbouwemissies (NH3) zoals in 
het basispad 2018-2030 zijn gereduceerd. De depositiereductie is per 
Natura 2000-gebied in beeld gebracht ten opzichte van de KDW en KDW-t.
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Overbelasting (zeer) kwetsbare natuur, KDW basispad
Factor overbelasting (deposiue/KDW)

Deze kaart bevat de locaties met urgente en 
zeer urgente habitats.

Overbelasting kwetsbare natuur, KDW-t, basispad
Factor overbelasting (depositie/KDW)

1.2 ■ 1/i
1,5-2
2- 3

Figuur 3 Kaartbeeld urgente habitatkartering onderscheiden voor urgente 
habitattypen met een tamelijk goede hersteibaarheid of onbekende 
herstelbaarheid i.c.m. een geringe overbelasting (gemiddeld <KDW) voor 
wegnemen van de overschrijding in 2030 en voor zeer urgente habitattypen met

Figuur 2 Overbelasting (zeer) urgente habitattypen in 2030 volgens basispad voor 
KDW en KDW-t. Op de kaarten is per Natura 2000-gebied met (zeer) urgente 
habitattypen aangegeven van welke mate van overbelasting sprake is als factor 
van de overschrijding van de KDW (en KDW-t) (depositie/KDW).

Urgente habitatkartering
Het depositiereductieeffect voor de verschillende scenario's is ook voor de 
factor overbelasting ten opzichte van de KDW en KDW-T in beeld gebracht 
voor de (zeer) urgente habitats volgens de lijst van de Taakgroep 
Ecologische Onderbouwing d.d. 24 februari 2022.

Datum
25 mei 2022
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4.2 Voorbeelden van scenario's

Meest efficiënte depositiereductie (mol-bijdrage)
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Figuur 4 Landelijk, beeld emissiereductieverdeling en doelbereik t.o.v. de KDW per 
Natura 200-gebied van scenario 2 volgens depositiepotentie variant (zie paragraaf 
2.1 en rapport 2021-0166) met 66% reductie per bronlocatie (km-vak) - totaal 
40% emissiereductie in 2030 aanvullend aan het basispad 2018-2030 met effect 
op doelbereik omgevingswaarde: 81% gekarteerd oppervlak <KDW in 2030.

een slechte of matige hersteibaarheid of onbekende herstelbaarheid i.c.m. een 
medium overbelasting (tussen gemiddeld meer dan 10kg>KDW en gemiddeld 
<KDW) voor wegnemen overbelasting in 2025. Voor definities en lijst: Taakgroep 
Ecologische Onderbouwing.

Initieel zijn twee voorbeelden van landelijke scenario's doorgerekend voor 
telkens 40 kton NH3 aanvullend aan het basispad 2018-2030. Het eerste 
scenario volgt volledig de depositiepotentievariant voor telkens 66% 
reductie per geselecteerde gridcel. Het tweede scenario is een combinatie 
van de generieke variant en de ABCD-zonering. Zie paragraaf 2.1 voor 
korte toelichting van het gebruik van de varianten in de regiodoelentool 
en onderstaande figuur 4 en figuur 5 voor de resultaten en conclusie per 
scenario voor de toets op de landelijke omgevingswaarde.
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Landelijk generieke reductie en aanvullend gebiedsgericht

Emissiereductie stallen+veld, 20% generiek * zonering, 4okton Mate van overbelasting t.o.v. KDW, 20% generiek* zonering, 4okton
Ons kenmerk
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Deze kaart bevit de mate van overbelasting 
per natuurgebied, op basis van het landelijke 
scenario, de combinatie van 20% generieke 
reductie en zonering tot ca. 4okton.

Deze kaan bevat de totale reductie van stal
en veldemissies, op basis van hei landelijke 
scenario, de combinatie van 20% generieke 
reductie en zonering tot u. qokton

89
89 x?

Datum
25 mei 2022

Figuur 5 Landelijk beeld emissiereductieverdeling en doelbereik t.o.v. de KDWper 
Natura 2000-gebied van scenario volgens 20% generieke reductie en 20 kton NH3 
verdeeld over zonering ABCD (A:20%, B: 38%, Cl: 38%, C2: 70%, D:1OO%) 
reductie per bronlocatie (km-vak) - totaal 40% emissiereductie in 2030 aanvullend 
aan het basispad 2018-2030 met effect op doelbereik omgevingswaarde: 74% 
gekarteerd oppervlak <KDW in 2030.

65 JOO

$9 
7961

Voorkeursscenario's
Twee voorkeursscenario's zijn op dezelfde manier doorgerekend en op de 
kaart gezet voor vergelijking. Daarnaast zijn deze scenario's vergeleken 
ten opzichte van een landelijke toepassing van de 
depositiepotentieverdeling (66%) om, op verzoek, inzichtelijk te maken 
welke bronlocaties (per gridcel), die volgens de 40 kton verdeling o.b.v. 
depositiepotentie voorkomen, niet in de voorkeursscenario's voorkomen

Vergelijking twee voorbeelden
De verschillen zijn af te lezen in de aan DGS/IPSN geleverde en hierboven 
(deels) weergegeven zogenaamde emissiereductieverdelings- en 
bollenkaarten. In het scenario gericht op het telkens wegnemen van de 
grootste depositielast per bronlocatie, de depositiepotentie variant, wordt 
de emissiereductie vooral centraal gericht en vindt het reductie-effect 
vooral op de meer centraal gelegen gebieden plaats. Dit is bijvoorbeeld 
duidelijk te zien aan het verschil in KDW-bereik op de Veluwe, 
respectievelijk 92% en 78% <KDW. In het tweede voorbeeldscenario is 
duidelijk dat het effect ook meer verspreid over Nederland op de minder 
centraal gelegen gebieden zichtbaar is. In beide gevallen wordt met 
hetzelfde emissiereductietotaal de omgevingswaarde gerealiseerd, echter 
wel met een verschil van 6 procentpunten en wordt een ander deel van 
het areaal onder KDW gebracht. Vervolgonderzoek is nodig om aanvullend 
rekening te houden met deze verschillen in doelbereik ten aanzien van de 
verdeling van de mate van overschrijding en kwetsbaarheid van de 
habitats op die locaties.
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Mate van overbelasting t.o.v. KDW, scenario 12 ktonEmissiereductie sta II en-«-veld, scenario 12 kton
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726z1

89
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Deze kaart bevat de totale reduetie van stal- en veldemasies, op basis 
van het scenario 12 kton.

Figuur 6 Landelijk beeld emissiereductieverdeling en doelbereik t.o.v. de KDWper 
Natura 200-gebied van voorkeursscenario 1 volgens 12% generieke reductie, 5 
kton depositiepotentie in Gelderland voor 80% stalemissies en 18% veldemissies 
en 23 kton NH3 verdeeld over zonering ABCD (A:12%, B: 43,3%, Cl: 43,3%, C2: 
70%, D:100%) reductie per bronlocatie (km-vak) - totaal 40% emissiereductie in 
2030 aanvullend aan het basispad 2018-2030 met effect op doelbereik 
omgevingswaarde: 82% gekarteerd oppervlak <KDW in 2030.

Voor het voorkeursscenario 1 is op verzoek ook een totale emissiereductie 
van 30 kton NH3 doorgerekend. Volgens 12% generieke reductie, 5 kton 
depositiepotentie in Gelderland voor 80% stalemissies en 18% 
veldemissies en 13 kton NH3 verdeeld over zonering ABCD (A:12%, B: 
18%%, Cl: 18%%, C2: 70%, D:100%) reductie per bronlocatie (gridcel) 
- totaal 30% emissiereductie in 2030 aanvullend aan het basispad 2018- 
2030 met effect op doelbereik omgevingswaarde: 77% gekarteerd 
oppervlak <KDW in 2030.

voor 66% of meer reductie. Oftewel; welke depositiepotentie laten de 
voorkeursscenario's als het ware liggen?

Voorkeursscenario 1:
12 kton generiek en aanvullend gebiedsgericht
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Ons kenmerkMate van overbelasting t.o.v. KDW, voorkeurscenario 2Emissiereductie stallen+veld, voorkeurscenario 2
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Figuur 7 Landelijk beeld emissiereductieverdeling en doelbereik t.o.v. de KDWper 
Natura 200-gebied van voorkeursscenario 2 volgens 20% generieke reductie, 5 
kton depositiepotentie in Gelderland voor 80% stalemissies en 18% veldemissies 
en 15 kton NH3 verdeeld over zonering ABCD (A:20%, B: 35,8%, Cl:35,8%, C2: 
70%, D:100%) reductie per bronlocatie (km-vak) - totaal 40% emissiereductie in 
2030 aanvullend aan het basispad 2018-2030 met effect op doelbereik 
omgevingswaarde: 82% gekarteerd oppervlak <KDW in 2030.

Vergelijking doelbereik voorkeursscenario 1 en 2
Let op dat voor de toets op de omgevingswaarde weliswaar hetzelfde 
effect op het totaal wordt bereikt, namelijk 82% van het stikstofgevoelig 
areaal <KDW, maar dat in de gebieden andere depositiereducties worden 
gerealiseerd en dus ook de mate van overbelasting per gebied meer of 
minder wordt teruggebracht. De resultaten heeft het RIVM niet voor mate 
van overbelasting of verschillen tussen gebieden geanalyseerd.

Voorkeursscenario 2:
20 kton generiek en aanvullend gebiedsgericht
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Deze kaan bevat de letale reductie van stal- en veldemissies, op basis 
van voorkeurscenario 2 van de provindes.
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Deze kaart bevat de gebieden waar minder emissiereductie plaats 
vindt In scenario 12ktondan in het 4okton depositiepotentie scenario.

Vergelijking voorkeursscenario 1 en voorkeursscenario 2 met 
landelijke depositiepotentie

Figuur 8 Beide voorkeursscenario's vergeleken met 40kton depositiereductie 
volgens de verdeling van depositiepotentie waarbij de verschillen zijn uitgedrukt 
voor het reductiepercentage. Voorbeeld: meer dan 50% verschil tussen het 
toegepaste reductiepercentage in het voorkeursscenario 12 kton generiek is aan 
de orde in zone A waar in het voorkeursscenario 12% wordt gereduceerd op alle 
bronlocaties en waar volgens de depositiepotentieverdeling 66% aan de orde zou 
zijn. Let op: op deze kaarten is niet zichtbaar welke bronnen in Gelderland, zone 
C2 en zone D een hoger reductiepercentage aan de orde is in het 
voorkeursscenario. Duidelijk zichtbaar is het fundamentele verschil in benadering 
van de ruimtelijke verdeling, namelijk voor bijvoorbeeld de locaties in zone A 
welke ook depositiepotentielocaties zijn waar deze locaties in de 
voorkeursscenario's, gebaseerd op generiek met aanvullend gebiedsgerichte 
verdeling volgens zonering ABCD, niet terugkomen.

Deze kaart bevat de gebieden waar minder emissiereductie plaats 
vindt in het voorkeurscenario van de provincies dan in het tokten 
depositiepotentie scenario.

Datum
25 mei 2022
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Bijlage 1: Zoneringskaart

Ons kenmerk
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Figuur 4 Zoneringskaart (ABCD) gebruikt in de tooi en analyses. Bron: LNV.
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Ons kenmerk

Gemiddelde depositie (2030) per natuurgebied op basis van gekarteerd oppervlak
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y=0.997x+ 7.9427 
R2 = 0.9993

Bijlage 2: Effect schaling deposities van maatgevende naar 
relevante hexagonen

Datum
25 mei 2022

Het effect van deze schalingsmethode is minimaal voor de gemiddelde 
depositie en mate van overbelasting per natuurgebied. Dit wordt 
geïllustreerd aan de hand van onderstaande figuren, waarin de depositie 
en het percentage areaal onder de KDW op basis van beide methoden 
(berekeningen op maatgevende hexagonen in combinatie met schaling en 
berekeningen direct op relevante hexagonen) tegen elkaar zijn afgezet.

De bron-receptor matrix in de tooi bevat deposities die uitgerekend zijn 
voor elke bron op alle maatgevende hexagonen. Om een inschatting te 
kunnen maken van de gemiddelde depositie en de mate van 
overschrijding van een natuurgebied, is het nodig om de 
depositieresultaten te hebben voor alle relevante hexagonen. Om dit te 
kunnen doen, zijn de relevante hexagonen gekoppeld aan bijbehorende 
maatgevende hexagonen. Op basis van data uit AERIUS Monitor 2021, is 
voor de landbouwsectoren stallen en veld de verhouding van de 
depositiebijdrages tussen de relevante hexagonen en de bijbehorende 
maatgevende hexagonen berekend. Deze factoren zijn vermenigvuldigd 
met de berekende emissiereducties op maatgevende hexagonen om tot 
een emissiereductie te komen op ieder relevant hexagoon.

Gemiddelde depositie optie, relevante hexagonen [mol/ha/jaar]

Figuur 5 Gemiddelde depositie per natuurgebied. Elk bolletje is een natuurgebied. 
Op de x-as de depositie berekend op relevante hexagonen, op de y-as de 
depositie op basis van deposities berekend op maatgevende hexagonen 
gecombineerd met de schalingsmethode.
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Overbelasting per natuurgebied, 2030
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Figuur 6 Percentage areaal niet overbelaste stikstofgevoelige natuur per 
natuurgebied. Elk bolletje is een natuurgebied. Op de x-as het percentage op basis 
van deposities berekend op relevante hexagonen, op de y-as het percentage op 
basis van deposities berekend op maatgevende hexagonen gecombineerd met de 
schalingsmethode.

Datum
25 mei 2022
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Contactpersoon: /

Directie of departement: DGS

Politieke Besluitvorming gebruik depositieruimte LSVKorte titel

0 Informerend X Besluitvormend 0 MeningvormendKarakter

Beslispunt(en)

Afstemming

/

Bijlagen)
Eventuele aanvullende 
opmerkingen

Korte samenvatting van de 
inhoud

Er wordt nog gewerkt aan laatste tekstuele afstemming van de 
wijziging RNb, die pas na publicatie Hoofdlijnenbrief ter consulatie 
aangeboden zal worden.

De argumenten voor het schrappen van de LSV als maatregel in 
SSRS zullen in de toelichting RNb hetzelfde zijn als in de paragrafen 
voor de Hoofdlijnenbrief.

Aan RFL zal tegelijkertijd met de Hoofdlijnenbrief (met daarin de 
politieke communicatie rond LSV) de beslisnota en de afgestemde 
consultatieversie wijziging RNb aangeboden worden.

Aanbiedingsformulier 
Dg-overleg stikstof 
17 maart 2022

Op 3 februari jl heeft DGO ingestemd met het politiek voorleggen 
om geen ruimte uit de LSV meer ter beschikking te stellen voor 
verdere vergunningverlening in SSRS en dit middels een beslisnota 
vergezeld van een Kamerbrief en een voor consultatie geschikte 
regelingswijziging in deze lijn te doen.
Dit agendapunt betreft de uitwerking van dat besluit van het DGO 
voor wat betreft wijziging RNb.

Instemmen met agendering in Raad voor de Fysieke Leefomgeving 
29-03 a.s.

Vervolgproces (geplande 
behandeling in:)
De volgende persoon/personen 
zullen aanwezig zijn om toe te 
lichten

Eerder is in DGO ingestemd met lijn om geen ruimte uit de LSV 
meer ter beschikking te stellen voor vergunningverlening. Huidige 
stukken zijn (politieke) uitwerking van dat besluit, afgestemd met 
I&W, BZK. Ook vindt afstemming met provincies (en andere 
decentrale overheden) voor wat betreft wijziging RNb plaats.
RFL 29-03 a.s., MR van 1-4 a.s.

1_____________________________________________________________
Planning en bespreking in DGO, RFL van dit agendapunt loopt gelijk 
met Hoofdlijnen-notitie.

5.1.2.E5.1.2.E

5.1.2.E

5.1.2.E 5.1.2.E

5.1.2.E

5.1.2.E 5.1.2.E5.1.2.E 5.1.2.E
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De Minister voor Natuur en Stikstof,

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling natuurbescherming wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 komt de begripsomschrijving van ministerie luiden:

- minister: Minister voor Natuur en Stikstof;

B

Artikel 2.4, eerste lid, komt te luiden:

C

Artikel 2.4a wordt als volgt gewijzigd:

2. Het derde lid komt te luiden:

1°. woningbouwclusters;

Pagina 1 van 9

3. De minister, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, kan:

a. depositieruimte die is verkregen door de onomkeerbare sluiting van 
varkenshouderijlocaties, ook beschikbaar stellen voor:

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;

1. De onomkeerbare sluiting van een varkenshouderijlocatie op grond van 
artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is een 
bronmaatregel als bedoeld in artikel 2.3, vierde lid.

1. In het tweede lid wordt "de bronmaatregelen" vervangen door "de 
onomkeerbare sluiting van varkenshouderijlocaties".

Gelet op artikel 5.5a, eerste en vijfde lid, van de Wet natuurbescherming, artikel 
2.2 van het Besluit natuurbescherming, de artikelen 2.25, eerste lid, onder a, 
onder 13°, en 5.18, in samenhang met artikel 23.6b, eerste lid, van de 
Omgevingswet en artikel 20.3, eerste lid, van die wet, en artikel III van de 
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 
8 december 2021, nr. WJZ/ 21288684, tot wijziging van de Regeling 
natuurbescherming en de Omgevingsregeling (nieuwe versie AERIUS Calculator en 
wijziging stikstofregistratiesysteem) (Stcrt. 2022, 713);

Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van ... 2022, nr. WJZ/
Klik of tik om tekst in te voeren., tot wijziging van de Regeling
natuurbescherming en de Omgevingsregeling (snelheidsmaatregel uit 
stikstofregister)
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2°. gemelde PAS-projecten;

D

E

ARTIKEL II

De Omgevingsregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 17a.3, eerste lid, komt te luiden:

B

Artikel 17a.5 wordt als volgt gewijzigd:

2. Het derde lid komt te luiden:

Pagina 2 van 9

b. depositieruimte die beschikbaar is voor woningbouwclusters of gemelde PAS- 
projecten, ook beschikbaar stellen voor woningbouwprojecten en tracébesluiten.

b. depositieruimte die beschikbaar is voor woningbouwclusters of gemelde PAS- 
projecten, ook beschikbaar stellen voor woningbouwprojecten en tracébesluiten.

1°. woningbouwclusters;
2°. gemelde PAS-projecten;

1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzamelt gegevens 
over de stikstofdepositieruimte, uitgedrukt in mol stikstof per hectare per jaar, die 
beschikbaar is voor Natura 2000-activiteiten als gevolg van de vermindering van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door de onomkeerbare sluiting van een 
varkenshouderijlocatie op grond van artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling 
sanering varkenshouderijen.

a. depositieruimte die is verkregen door de onomkeerbare sluiting van 
varkenshouderijlocaties, ook beschikbaar stellen voor:

3. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in overeenstemming 
met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van 
Infrastructuur en Waterstaat, kan:

In artikel 2.11, tweede lid, wordt "AERIUS Monitor versie 2020" vervangen door 
"AERIUS Monitor versie 2021".

1. In het tweede lid wordt "de bronmaatregelen" vervangen door "de 
onomkeerbare sluiting van varkenshouderijlocaties".

In artikel 2.9, eerste lid, wordt "de snelheidsverlaging voor de rijkswegen" 
vervangen door "de onomkeerbare sluiting van varkenshouderijlocaties, bedoeld 
in artikel 2.4, eerste lid".
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c

D

ARTIKEL III

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage,

De Minister voor Natuur en Stikstof,

Pagina 3 van 9

In artikel 17a.6, tweede lid, wordt "de snelheidsverlaging voor de rijkswegen, 
bedoeld in artikel 17a.3, eerste lid, onder a" vervangen door "de onomkeerbare 
sluiting van varkenshouderijlocaties, bedoeld in artikel 17a.3, eerste lid".

In bijlage II bij artikel 1.4 wordt in de tabel in de rij met betrekking tot AERIUS 
Monitor "2020" vervangen door "2021".

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze 
regeling wordt geplaatst, treden in werking:
1. deze regeling, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt op een bij 
ministerieel besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen 
daarvan verschillend kan worden vastgesteld;
2. artikel I, onderdeel D, onder 2, van de Regeling van de Minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2021, nr. WJZ/ 21288684, tot 
wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (nieuwe 
versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem) (Stcrt. 2022, 
713).
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TOELICHTING

Algemeen

1 Inleiding

2 Schrappen snelheidsmaatregel uit het SSRS

(i)

(ü)

(iü)

(iv)

1 Kamerstukken II 2019/20, 35 334, nr. 1.
2 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 19 december 2019, kenmerk
RWS-2019/45657, Stcrt. 2019, 71032.
3 Nog formele referentie toevoegen van 'Hoofdlijnenbrief'
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Om op korte termijn de stikstofdepositie te laten dalen, de natuur te herstellen en 
de vergunningverlening weer op gang te brengen door het creëren van 
stikstofruimte, kondigde het vorige kabinet op 13 november 2019 een pakket 
maatregelen aan.1 Een hiervan was de maatregel waarbij de maximumsnelheid 
overdag op snelwegen naar 100 km/u gesteld werd (hierna: 
'snelheidsmaatregel').2 Ook besloot het kabinet om een SSRS in te stellen om de 
toestemmingverlening voor woningbouw en een aantal specifieke MIRT-projecten 
zo snel mogelijk vlot te trekken. Het SSRS is in maart 2020 gevuld met 
stikstofruimte die is verkregen door de snelheidsmaatregel en wordt met AERIUS 
Register versie 2021 aangevuld met het eerste deel van de ruimte ontstaan als 
gevolg van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Het is van belang dat de stikstofruimte in het SSRS voldoet aan de (juridische) 
voorwaarden om een vergunning op te baseren. De snelheidsmaatregel voldoet 
voor nieuw te verlenen vergunningen niet meer aan die voorwaarden, zoals is 
uiteengezet in de Kamerbrief van [PM]3:

Gezien het bovenstaande is ervoor gekozen om de vrijkomende depositieruimte 
door de snelheidsmaatregel niet langer te gebruiken voor toekomstige 
vergunningverlening. Om dat te regelen, schrapt deze wijzigingsregeling de 
snelheidsmaatregel uit het SSRS. Dat is verwerkt in AERIUS Register versie 2021.

In gebieden waar de maximumsnelheid voor de snelheidsverlaging 
vaak al 100 km/u was, zoals in de kustprovincies, zijn er al veel 
woningbouwprojecten gehonoreerd en is de overblijvende ruimte van 
de snelheidsmaatregel beperkt en daarmee lastig te benutten voor 
nieuwe woningbouwprojecten.

Door de Covid-maatregelen is de omvang van het wegverkeer tijdelijk 
afgenomen.
Ook neemt door de verschoning van het wegverkeer het in te rekenen 
depositie-effect van de snelheidsmaatregel jaarlijks af.
Het gebruik van AERIUS Calculator versie 2021 laat een verandering 
zien van lokale beschikbaarheid van depositieruimte.

Deze regeling tot wijziging van de Regeling natuurbescherming (Rnb) en de 
toekomstige Omgevingsregeling schrapt de begin 2020 ingevoerde landelijke 
verlaging van de maximum-snelheid op snelwegen als bronmaatregel die 
stikstofruimte oplevert voor het stikstofregistratiesysteem (SSRS). In samenhang 
daarmee komt AERIUS Register versie 2021 beschikbaar. Daarnaast wordt met 
deze regeling AERIUS Monitor versie 2021 voorgeschreven voor de monitoring 
voor de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030.
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3 Vaststelling AERIUS Monitor versie 2021

4 Effecten van de regeling

4.1 Algemeen

4.2 Gevolgen voor overheden

4.3 Regeldruk

4.4 MKB-toets (gevolgen voor bedrijfsleven)
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Ten aanzien van het beperkt aantal in behandeling zijnde vergunningaanvragen 
geldt dat deze alleen definitief gemaakt kunnen worden op basis van beschikbare 
ruimte op het moment van het besluit tot het verlenen van een vergunning of 
toestemming. Na inwerkingtreding van deze regeling wordt de ruimte in AERIUS 
Register 2021 bepaald door de ingeboekte ruimte vanuit de Srv in plaats van 
snelheidsmaatregel en de Srv. Dit leidt verder niet tot wijziging in het gebruik van 
het SSRS door bevoegde gezagen bij toestemmingverlening.

De meeste vergunningen die zijn verleend met stikstofruimte van de 
snelheidsmaatregel, zijn inmiddels onherroepelijk geworden. Onherroepelijke 
vergunningen worden geacht rechtmatig te zijn.

Het voorschrijven dat de applicatie AERIUS Monitor versie 2021 wordt gebruikt 
voor de monitoring van de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030, 
heeft geen gevolgen voor de regeldruk. De monitorings- en 
rapportageverplichtingen richten zich namelijk niet tot burgers en bedrijven. 
Het SSRS blijft, behoudens de in deze wijzigingsregeling beschreven wijzigingen, 
in stand zoals geregeld in de Regeling natuurbescherming. Daardoor zijn er geen 
substantiële effecten qua regeldruk voor initiatiefnemers te verwachten.

Bij de voorbereiding van deze regeling is een inschatting gemaakt van de 
gevolgen van deze regeling voor de samenleving. Deze paragraaf bevat een 
beschrijving van de effecten van deze regeling voor de overheid (paragraaf 4.2) 
alsmede de gevolgen van deze regeling voor de regeldruk voor burgers en 
bedrijven (paragraaf 4.3) en de MKB-toets (paragraaf 4.4). Ook is een aantal 
uitvoeringsorganisaties gevraagd naar de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en 
fraudebestendigheid van de regeling (paragraaf 4.5). Ten slotte wordt in 
paragraaf 4.6 ingegaan op de invoeringstoets.

De Wet natuurbescherming biedt de mogelijkheid om bij ministeriële regeling 
nadere regels te stellen over de monitoring voor de omgevingswaarden voor 
stikstofdepositie, bedoeld in artikel 1.12a van die wet. Deze wijzigingsregeling 
schrijft voor dat de monitoring voor de omgevingswaarde voor 2030 plaatsvindt 
met behulp van AERIUS Monitor versie 2021. AERIUS Monitor wordt regelmatig 
geactualiseerd, zodat deze applicatie goed blijft aansluiten op wetenschappelijke 
en ecologische inzichten en de juridische en beleidsmatige uitgangspunten. 
Hierdoor zijn fluctuaties mogelijk in de aantallen stikstofgevoelige hectares. De 
wijze waarop de gegevens tot stand komen die in AERIUS Monitor 2021 getoond 
worden, wordt beschreven in de bij deze versie van AERIUS Monitor behorende 
factsheets. Deze factsheets worden gepubliceerd op de website van AERIUS. Zie 
voor de situatie na de inwerkingtreding van de Omgevingswet de artikelsgewijze 
toelichting bij artikel II, onder D.
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4.5 Uitvoerbaarheidstoets

<PM resultaten na consultatie>

4.6 Invoeringstoets

5 Consultatie

5.1 Algemeen

<PM resultaten na consultatie>

5.2 Reacties per thema

<PM resultaten na consultatie>

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I (wijziging Regeling natuurbescherming)

Onderdeel A (wijziging artikel 1.1: begripsomschrijving "minister")

Onderdeel B (wijziging artikel 2.4: schrappen snelheidsmaatregel)
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Voor dossiers met substantiële gevolgen moet een MKB-toets worden uitgevoerd. 
Daarom heeft het kabinet bekeken of verwacht kan worden dat er (mogelijk) 
substantiële regeldrukeffecten voor het MKB zullen optreden. De Minister voor 
Natuur en Stikstof is verantwoordelijk voor de monitoring. Het SSRS blijft in stand 
zoals in eerdere regelingen is aangegeven. Daardoor zijn er geen 
regeldrukeffecten voor initiatiefnemers uit het MKB te verwachten.

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de uitkomsten van de 
consultatiereacties beschreven.

De begripsomschrijving van "minister" in artikel 1.1 Rnb is aangepast aan de 
portefeuilleverdeling van het kabinet-Rutte IV.

In overeenstemming met de kabinetsreactie op het eindverslag van de 
Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag zal deze 
wijzigingsregeling een jaar na haar inwerkingtreding worden getoetst 
("invoeringstoets"). Hoofdvragen van die toets worden: werkt dit inderdaad zoals 
we bedoeld hadden? Wat is de kwaliteit van de uitvoering? En zijn er misschien 
knelpunten of nieuwe inzichten waar we aan de voorkant niet aan gedacht 
hadden? Hierbij zullen onder meer ook de gevolgen van de uitkomsten van de 
toets op de uitvoerbaarheid worden betrokken.

Dit onderdeel schrapt de begin 2020 ingevoerde landelijke verlaging van de 
maximum-snelheid op snelwegen als bronmaatregel die stikstofruimte oplevert 
voor het SSRS.

Deze regeling is tot stand gekomen met consultatie van relevante organisaties. Bij 
de voorbereiding van deze regeling zijn, naast RIVM ook het IPO, de VNG en de 
UvW betrokken. Van <PM> tot en met <PM> heeft de internetconsultatie en de 
formele advisering op de ontwerpregeling plaatsgevonden.
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Onderdeel D (wijziging artikel 2.9 vanwege schrappen snelheidsmaatregel)

Onderdeel E (wijziging artikel 2.11: aanwijzing AER.IUS Monitor versie 2021)

Artikel II (wijziging Omgevingsregeling)
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Artikel 2.11 Rnb regelt dat de monitoring voor de omgevingswaarde voor 
stikstofdepositie voor 2030, bedoeld in artikel 1.12a, eerste lid, van de Wet 
natuurbescherming, plaatsvindt met behulp van AERIUS Monitor versie 2020. Die 
versie is inmiddels vervangen door versie 2021. Onderdeel E past artikel 2.11 Rnb 
dienovereenkomstig aan.

Artikel 2.9 bevatte een voorziening voor de situatie dat depositieruimte die was 
verkregen door de snelheidsmaatregel, zowel nodig was voor de in artikel 2.2 
genoemde tracébesluiten als voor woningbouwprojecten. Deze voorziening is ook 
nuttig als depositieruimte die is verkregen door de onomkeerbare sluiting van 
varkenshouderijlocaties, zowel nodig is voor die tracébesluiten als voor 
woningbouwprojecten. Onderdeel D past artikel 2.9 dienovereenkomstig aan.

Onderdeel C (wijziging artikel 2.4a: schrappen snelheidsmaatregel en aanpassing 
aan portefeuilleverdeling kabinet-Rutte IV)

Het SSRS wordt na de inwerkingtreding van de Omgevingswet grotendeels 
geregeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl),4 een algemene maatregel van 
bestuur onder de Omgevingswet. Het SSRS wordt in het Bkl aangeduid als 
register stikstofdepositieruimte. "Als een voorziening onmiddellijk nodig is" biedt 
artikel 23.6b, eerste lid, van de Omgevingswet de mogelijkheid om het SSRS 
tijdelijk te regelen bij ministeriële regeling, dus in de Omgevingsregeling. Die 
bepaling is toegepast in de wijzigingsregeling van 8 december 2021,5 door de 
toevoeging aan de Omgevingsregeling van het tijdelijke hoofdstuk 17a. De 
onderdelen A, B en C van artikel II wijzigen dat hoofdstuk, opnieuw op grond van 
artikel 23.6b, eerste lid, van de Omgevingswet. De SSRS-regels in het Bkl zullen 
buiten werking worden gelaten totdat het Bkl is aangepast overeenkomstig het 
gewijzigde hoofdstuk 17a van de Omgevingsregeling. Als het Bkl is aangepast 
voordat de Omgevingswet in werking treedt, dan kan artikel II buiten werking 
blijven.

Anders dan in artikel I is ervoor gekozen om in artikel II nog geen rekening te 
houden met het feit dat het onderwerp natuurbescherming inmiddels behoort tot 
de portefeuille van de Minister voor Natuur en Stikstof en niet meer tot die van de 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op een later moment 
zal voor het hele stelsel van de Omgevingswet worden bezien hoe daarin om te 
gaan met de portefeuilleverdeling van het kabinet-Rutte IV. In artikel II worden 
dus nog taken en bevoegdheden toegekend aan de Minister van LNV, maar gezien 
de huidige portefeuilleverdeling gaat het om taken en bevoegdheden van de 
Minister voor Natuur en Stikstof.

Dit onderdeel schrapt de snelheidsmaatregel in de bepaling over het 'oormerken' 
van stikstofruimte in het SSRS. Het derde lid is aangepast aan de 
portefeuilleverdeling van het kabinet-Rutte IV.

4 In de artikelen 8.74e en 11.70-11.72 Bkl.
5 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2021, 
nr. WJZ/ 21288684, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de 
Omgevingsregeling (nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging 
stikstofregistratiesysteem) (Stcrt. 2022, 713).
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Onderdeel A (wijziging artikel 17a. 3: schrappen snelheidsmaatregel)

Onderdeel B (wijziging artikel 17a. 5: schrappen snelheidsmaatregel)

Onderdeel C (wijziging artikel 17a.6 vanwege schrappen snelheidsmaatregel)

Onderdeel D (wijziging bijlage II: AER.IUS Monitor versie 2021)

Artikel III (inwerkingtreding)

6 Regeling van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse
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Het schrappen van de snelheidsmaatregel uit het SSRS is verwerkt in AERIUS 
Register versie 2021. Die versie wordt aangewezen in het nog niet in werking 
getreden onderdeel 2 van artikel I, onder D, van de wijzigingsregeling van 8 
december 2021. Dat onderdeel wijzigt artikel 2.3, tweede lid, Rnb en treedt in 
werking op een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip. Artikel III, onder 2,

Artikel I treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie van deze 
regeling in de Staatscourant. Met die datum wordt afgeweken van het 
kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten.7 Deze afwijking is 
gerechtvaardigd vanwege de wenselijkheid om de in het SSRS beschikbare 
stikstofruimte zo snel mogelijk weer beschikbaar te stellen voor vergunningen en 
tracébesluiten. De betrokken bestuursorganen zijn voldoende voorbereid.

De inwerkingtreding van artikel II zal worden geregeld in het besluit dat voorziet 
in de inwerkingtreding van onder meer de Omgevingsregeling en de 
Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet. Het is de bedoeling om artikel II in 
werking te laten treden op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 3.1 van de 
Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Dat artikel regelt de intrekking van de Wet 
natuurbescherming en zal in werking treden zodra de Omgevingswet in werking 
treedt.

Dit onderdeel wijzigt bijlage II bij de Omgevingsregeling zoals die bijlage luidt na 
de inwerkingtreding van artikel II, onder C, van de wijzigingsregeling van 7 juli 
2021.6 Met die regeling wordt ook een artikel 12.83a aan de Omgevingsregeling 
toegevoegd. Dat artikel regelt dat de monitoring voor de omgevingswaarde voor 
stikstofdepositie voor 2030, bedoeld in artikel 2.15a, eerste lid, van de 
Omgevingswet, plaatsvindt met behulp van AERIUS Monitor. Bijlage II bij de 
Omgevingsregeling schrijft het gebruik voor van AERIUS Monitor versie 2020. Die 
versie is inmiddels vervangen door versie 2021. Onderdeel D past bijlage II 
dienovereenkomstig aan.

Het tweede en derde lid van artikel 17a.6 bevatten een voorziening voor de 
situatie dat depositieruimte die was verkregen door de snelheidsmaatregel, zowel 
nodig was voor de in artikel 17a.2, vierde lid, onder b, genoemde tracébesluiten 
als voor woningbouwprojecten. Deze voorziening is ook nuttig als depositieruimte 
die is verkregen door de onomkeerbare sluiting van varkenshouderijlocaties, zowel 
nodig is voor die tracébesluiten als voor woningbouwprojecten. Onderdeel C past 
artikel 17a.6 dienovereenkomstig aan.

Dit onderdeel schrapt de snelheidsmaatregel in de bepaling over het 'oormerken' 
van stikstofruimte in het SSRS.

Dit onderdeel schrapt de snelheidsmaatregel als bronmaatregel die stikstofruimte 
oplevert voor het SSRS.

Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2021, nr. WJZ/ 21068728, tot wijziging van de 
Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (stikstofreductie en 
natuurverbetering) (Stcrt. 2021, 35025).
7 Zie aanwijzing 4.17, tweede en vierde lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

doc. 12



De Minister voor Natuur en Stikstof,

Pagina 9 van 9

regelt dat die wijziging op dezelfde datum in werking treedt als de wijziging van 
de Rnb in de onderhavige wijzigingsregeling, dus met ingang van de dag na de 
publicatie van deze regeling in de Staatscourant. Artikel 2.3, tweede lid, Rnb komt 
dan te luiden: "2. Een besluit waarbij een project wordt toegestaan, kan worden 
genomen met gebruikmaking van in AERIUS Register opgenomen depositieruimte. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van AERIUS Register versie 2021."
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Contactpersoon: /

Directie of departement: LNV/DGS

Rnb-wijziging LSV schrappen en Monitor 2021Korte titel

0 Informerend X Besluitvormend 0 MeningvormendKarakter

Beslispunt(en)

Afstemming

- De uitvoering van de afspraak in het DGO over een nieuwe 
invulling van het voormalige artikel 2.9 (prio-volgorde tussen 
woningbouw en MIRT o.b.v. motie Moorlag) heeft geleid tot een 
herformulering van dat artikel.

Korte samenvatting van de 
inhoud

Bijlagen)
Eventuele aanvullende 
opmerkingen

- Vanwege alternatieve routekeuzes heeft de LSV geleid tot een 
beperkt aantal 'rode hexagonen', zijnde hexagonen waarop een 
significant negatief effect niet valt uit te sluiten. Het merendeel van 
die 'rode hexagonen' is opgelost door verrekening met Srv-ruimte. 
De eerdere afspraken met Limburg resp. met Noord-Holland en I&W 
zijn deels nog niet zijn uitgevoerd (plaatsen van scherm in Limburg) 
en deels op de toekomst zijn gericht (doordat stikstof in 2 gebieden 
nu nog niet doorslaggevend is). De afhechting van die afspraken 
wordt geborgd middels een addendum bij de 'oude' ecologische 
onderbouwing. Met Limburg probeert DGS vóór openstelling van het 
SSRS tot hardere afspraken over de uitvoering te komen.

- Tijdige vaststelling en publicatie van de bijgevoegde 
regelingswijziging is nodig om AERIUS Register 2021 op 19 juli a.s. 
open te kunnen stellen en daarmee de stikstofopbrengst uit de Srv 
beschikbaar te maken voor woningbouw, MIRT en PAS-melders.

- De consultatiereacties hebben niet geleid tot aanpassing van de 
regelingstekst en zijn in de toelichting verwerkt.

- Bij de actualisatie van de LSV-ruimte najaar 2020 ontstond een 
beperkt aantal 'zwarte hexagonen', zijnde hexagonen waarop voor 
actualisatie voldoende ruimte was, maar door actualisatie 
rekenkundige tekorten zijn ontstaan. Dit'negatieve saldo' is 
verrekend met niet definitief benutte LSv-ruimte dat is teruggeboekt 
tot aan de sluiting van het SSRS. Daarna resteerde nog 1 'zwart 
hexagoon' dat is verrekend met Srv-ruimte, waarna op dat ene 
hexagoon een klein rekenkundig tekort resteert. De ruimte op dit 
hexagoon is op nul gezet.

Notitie en Regelingswijziging______________________________
- Notitie en Regelingswijziging zijn identiek aan stukken voor DO.
- DO is op 1 juli jl. akkoord gegaan met de notitie en de 
regelingswijziging.

Vervolgproces (geplande 
behandeling in:)
De volgende persoon/personen 
zullen aanwezig zijn om toe te 
lichten

Aanbiedingsformulier 
Dg-overleg stikstof 
6 juli 2022

Het DGO wordt gevraagd om in te stemmen met doorgeleiding van 
de bijgevoegde regelingswijziging naar MNenS ter vaststelling, in 
overeenstemming met MIenW en MVRO.______________________  
Bij verschillende openstaande punten zijn BZK, I&W en IPO 
betrokken geweest._______________________________________  
Vaststelling door MNeS en publicatie in Staatscourant.

5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E

5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E

5.1.2.E5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E
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VERVOLGNOTITIE "Regelingswijziging LSV schrappen en Monitor 2021"

Aarr. DG-overleg stikstof

Van\ DGS

Aanleiding

i Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland en Natuur- en Milieufederaties.

1

• Van 25 april 2022 t/m 23 mei 2022 heeft de internetconsultatie plaatsgevonden op het ontwerp 
van de Regelingswijziging LSV schrappen en Monitor 2021. In totaal zijn 22 reacties ontvangen 
op dit ontwerp. Een aantal natuurorganisaties1 heeft een gezamenlijk reactie ingebracht. Verder 
waren er reacties afkomstig van 16 particulieren, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond en 
de provincie Zuid-Holland. Alle reacties zijn verwerkt in de toelichting bij de regelingswijziging 
(zie paragrafen 5.1 en 5.2). In het algemeen werd er steun uitgesproken voor het schrappen 
van de LSV als bronmaatregel voor het SSRS.

• De natuurorganisaties hebben wel twijfels bij de houdbaarheid van Srv-ruimte voor nieuwe 
vergunningen en wijzen met name op de additionaliteitseis die in de rechtspraak wordt gesteld 
aan extern salderen. Omdat dit punt nauw samenhangt met de aanstaande TK-brief 
Toestemmingsverlening, is in paragraaf 5.2 van de toelichting alleen opgenomen dat het 
structurele pakket zorgt voor natuurbehoud en -herstel.

• Op verzoek van o.a. BZK/CZW is iets meer inzicht gegeven in de andere redenen op grond 
waarvan het kabinet besloten heeft de LSV niet langer in te zetten als bronmaatregel voor het 
SSRS. Bij de voorgestelde toevoeging aan paragraaf 2 van de toelichting (= geel gemarkeerd) is 
rekening gehouden met de lopende gerechtelijke procedures tegen het SSRS; dus 
toekomstgericht gehouden.

• In aanloop naar de internetconsulatie hebben provincies op ambtelijk niveau aandacht gevraagd 
voor een vorm van overgangsrecht voor 'knelgevallen': projecten waarvoor wel al ontwerp
besluiten op basis van LSV-ruimte ter inzage hebben gelegen, maar waarop niet voor sluiting 
van het SSRS op 13 januari 2022 is beslist. Met provincies is besproken dat het SSRS geen 
overgangsrecht kent en dat na openstelling van het SSRS nieuwe vergunningen alleen op basis 
van Calculator 2021 en enkel met Srv-ruimte die dan beschikbaar is in het SSRS vergund 
kunnen worden.

• Voorafgaande aan de internetconsulatie is in het DGO de afspraak gemaakt te overleggen over 
een nieuwe invulling van het voormalige artikel 2.9 (prioriteringsvolgorde tussen ingediende 
woningbouw- en MIRT-projecten o.b.v. motie Moorlag). Dat overleg tussen DGS, BZK, lenW en 
IPO heeft geresulteerd in een herformulering van dat artikel in de bijgevoegde 
regelingswijziging.

• Bij de openstelling van Register 2020 is het SSRS voorzien van een ecologische onderbouwing. 
In die onderbouwing wordt een verband gelegd tussen de LSV en de Srv: een deel van de 
depositiestijging door de LSV (vanwege alternatieve routekeuzes, de zgn. 'rode hexagonen') 
wordt 'verrekend' met een deel van de opbrengst van de Srv. Deze verrekening is inmiddels 
uitgevoerd.
Door het schrappen van de LSV als bronmaatregel wordt deze vervlechting bij de komende 
openstelling van het SSRS ongedaan gemaakt. Er komt een nieuwe ecologische beoordeling van 
enkel de effecten van de Srv-ruimte. De 'oude' ecologische onderbouwing moet dan sowieso zijn 
afgehecht door de structurele effecten van LSV op te lossen; dit houdt in dat de in die 'oude' 
onderbouwing opgenomen aanvullende maatregelen gestalte moet zijn gegeven. Het gaat dan 
om afspraken met de provincie Limburg en met de provincie Noord-Holland en lenW. Omdat 
deze deels nog niet zijn uitgevoerd (plaatsen van scherm in Limburg) en deels op de toekomst 
zijn gericht (doordat stikstof in 2 gebieden nu nog niet doorslaggevend is), wordt de afhechting 
geborgd middels een addendum bij de 'oude' ecologische onderbouwing. Met de provincie 
Limburg probeert DGS vóór openstelling van het SSRS tot hardere afspraken over de uitvoering 
te komen.

• Voorafgaande aan diezelfde openstelling najaar 2020 is de LSV-ruimte in het SSRS 
geactualiseerd. Zowel de resterende ruimte als de aan vergunningen toegekende ruimte is toen
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Beslispunt

VERVOLGPLANNING "Regelingswijziging LSV schrappen en Monitor 2021"

Wo 6 juli Bespreking in DGO evt. nog RFL 12-7

Wo 7 juli

Week later

2

Het DGO wordt gevraagd om in te stemmen met doorgeleiding van de bijgevoegde 
regelingswijziging naar MNenS ter vaststelling, in overeenstemming met MIenW en MVRO.

Publicatie van:
- Regelingswijziging in Staatscourant;
- afgehechte oude ecologische onderbouwing;
- nieuwe ecologische onderbouwing;
- verantwoording Srv-doorrekening;
- aangepaste handboeken Aerius, etc.

- Mee in tas MNenS ter ondertekening
- Mee in tas MIenW en tas MVRO voor mede- 
goedkeuring

evt. eerdere tassen als er 
geen bespreekpunten meer 
resteren.

herberekend. Uit deze actualisatie ontstonden een beperkt aantal 'zwarte hexagonen', zijnde 
hexagonen waarop voor actualisatie voldoende ruimte was, maar door actualisatie rekenkundige 
tekorten zijn ontstaan. Conform het destijds genomen besluit van de Stuurgroep AERIUS over 
de wijze van verrekening van dit 'negatieve saldo', is niet definitief benutte LSV-ruimte 
teruggeboekt tot aan de sluiting van het SSRS op 13 januari 2022. Daarna resteerde nog één 
'zwart hexagoon' dat in lijn met het besluit van de Stuurgroep AERIUS verrekend is met Srv- 
ruimte, waarna op dat ene hexagoon een rekenkundig tekort resteert van 0,03 mol/ha/j bij 
gebruik van Calculator 2021. De ruimte op dit hexagoon is op nul gezet.

• In de huidige versie van de Rnb staat dat MNenS - in overeenstemming met MIenW en MVRO - 
depositieruimte die niet nodig is voor MIRT en woningbouw ook ter beschikking kan stellen voor 
legalisatie van PAS-meldingen. Een besluit rondom deze zogeheten restruimte is in de maak. Dit 
betreft ruimte in het noorden van Limburg en het oosten van Noord-Brabant. Het besluit wordt 
afgestemd met de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland waar voor de woningbouw 
in die gebieden depositieruimte nodig is.

• De regelingswijziging wordt in overeenstemming met de MIenW en MVRO vastgesteld vanwege 
hun beleidsverantwoordelijkheid voor MIRT- respectievelijk woningbouwprojecten en in het 
bijzonder hun rol bij het vaststellen van restruimte. MIenW en MVRO zullen gevraagd worden 
om instemming met de vaststelling.

• De regelingswijziging past zowel de Regeling natuurbescherming als de Omgevingsregeling aan. 
De wijziging van de Omgevingsregeling treedt in werking als de Omgevingswet in werking 
treedt (voorzien 1 januari 2023).

• Gekoerst wordt op openstelling van het SSRS op dinsdag 19 juli aanstaande. Met de 
openstelling komt dan Srv-ruimte beschikbaar voor woningbouw, MIRT en PAS-melders.
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De Minister voor Natuur en Stikstof,

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling natuurbescherming wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 komt de begripsomschrijving van ministerie luiden:

- minister: Minister voor Natuur en Stikstof;

B

Artikel 2.4, eerste lid, komt te luiden:

C

Artikel 2.4a wordt als volgt gewijzigd:

2. Het derde lid komt te luiden:

Pagina 1 van 11

3. De minister, in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, kan:

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;

1. De onomkeerbare sluiting van varkenshouderijlocaties op grond van artikel 4, 
eerste lid, van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen is een 
bronmaatregel als bedoeld in artikel 2.3, vierde lid.

1. In het tweede lid wordt "de bronmaatregelen" vervangen door "de 
onomkeerbare sluiting van varkenshouderijlocaties".

Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van ... 2022, nr. WJZ/
Klik of tik om tekst in te voeren., tot wijziging van de Regeling
natuurbescherming en de Omgevingsregeling (snelheidsmaatregel uit 
stikstofregister)

Gelet op:
- artikel 5.5a, eerste en vijfde lid, van de Wet natuurbescherming,
- artikel 2.2 van het Besluit natuurbescherming,
- de artikelen 2.25, eerste lid, onder a, onder 13°, en artikel 20.3, eerste lid, van 

de Omgevingswet,
- artikel 5.18, in samenhang met artikel 23.6b, eerste lid, van de 

Omgevingswet, en
- artikel III van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit van 8 december 2021, nr. WJZ/ 21288684, tot wijziging van 
de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (nieuwe versie 
AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem) (Stcrt. 2022, 713);
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D

E

Artikel 2.9 komt te luiden:

EF

ARTIKEL II

De Omgevingsregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 17a.3, eerste lid, komt te luiden:

B

Artikel 17a.5 wordt als volgt gewijzigd:

2. Het derde lid komt te luiden:
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b. depositieruimte die beschikbaar is voor woningbouwclusters of gemelde PAS- 
projecten, ook beschikbaar stellen voor woningbouwprojecten en tracébesluiten.

1°. woningbouwclusters;
2°. gemelde PAS-projecten;

a. depositieruimte die is verkregen door de onomkeerbare sluiting van 
varkenshouderijlocaties, ook beschikbaar stellen voor:

1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzamelt gegevens 
over de stikstofdepositieruimte, uitgedrukt in mol stikstof per hectare per jaar, die 
beschikbaar is voor Natura 2000-activiteiten als gevolg van de vermindering van 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door de onomkeerbare sluiting van 
varkenshouderijlocaties op grond van artikel 4, eerste lid, van de Subsidieregeling 
sanering varkenshouderijen.

In artikel 2.11, tweede lid, wordt "AERIUS Monitor versie 2020" vervangen door 
“AERIUS Monitor versie 2021".

In artikel 2.6, tweede lid, wordt "de artikelen 2.8 tot en met 2.9" vervangen door 
"de artikelen 2.8 tot en met 2.8d".

1. In het tweede lid wordt "de bronmaatregelen" vervangen door "de 
onomkeerbare sluiting van varkenshouderijlocaties".

Artikel 2.9
Voordat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat depositieruimte reserveert 
voor een tracébesluit, stemt hij dat af met gedeputeerde staten van de provincies 
waar het tracé of een gedeelte daarvan ligt en de andere betrokken 
bestuursorganen, vervalt.
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c
Artikel 17a.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het derde lid vervalt.

D

ARTIKEL III

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage,

De Minister voor Natuur en Stikstof,
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3. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in overeenstemming 
met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van 
Infrastructuur en Waterstaat, kan:
a. depositieruimte die is verkregen door de onomkeerbare sluiting van 
varkenshouderijlocaties, ook beschikbaar stellen voor:
1°. woningbouwclusters;
2°. gemelde PAS-projecten;
b. depositieruimte die beschikbaar is voor woningbouwclusters of gemelde PAS- 
projecten, ook beschikbaar stellen voor woningbouwprojecten en tracébesluiten.

2. Voordat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een reservering van 
stikstofdepositieruimte registreert voor een tracébesluit, past hij artikel 2.2, 
eerste lid, van de wet toe.1. In het opschrift vervalt "en tracébesluiten".
2. Het tweede en derde lid alsmede de aanduiding "1." voor het eerste lid 
vervallen.

In bijlage II bij artikel 1.4 wordt in de tabel in de rij met betrekking tot AERIUS 
Monitor "2020" vervangen door "2021".

Met ingang van 19 juli 2022 treden in werking:
1. deze regeling, met uitzondering van artikel II, dat in werking treedt op een bij 
ministerieel besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen 
daarvan verschillend kan worden vastgesteld;
2. artikel I, onderdeel D, onder 2, van de Regeling van de Minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2021, nr. WJZ/ 21288684, tot 
wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (nieuwe 
versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem) (Stcrt. 2022, 
713).
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TOELICHTING

Algemeen

1 Inleiding

2 Schrappen snelheidsmaatregel uit het SSRS

i Deze wijzigingsregeling schrapt niet de snelheidsverlaging zelf, maar schrapt alleen de

Pagina 4 van 11

Gezien het bovenstaande is ervoor gekozen om de depositieruimte die vrijkomt 
vanuit de snelheidsmaatregel niet langer te gebruiken voor toekomstige

Om op korte termijn de stikstofdepositie te laten dalen, de natuur te herstellen en 
de vergunningverlening weer op gang te brengen door het creëren van 
stikstofruimte, kondigde het vorige kabinet op 13 november 2019 een pakket 
maatregelen aan.2 Een hiervan was de maatregel waarbij de maximumsnelheid 
overdag op snelwegen naar 100 km/u gesteld werd (hierna: 
'snelheidsmaatregel').3 Ook besloot het kabinet om een SSRS in te stellen om de 
toestemmingverlening voor woningbouw en een aantal specifieke MIRT-projecten 
zo snel mogelijk vlot te trekken. Het SSRS is in maart 2020 gevuld met 
stikstofruimte die is verkregen door de snelheidsmaatregel en wordt met AERIUS 
Register versie 2021 aangevuld met het eerste deel van de ruimte ontstaan als 
gevolg van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv).

Deze regeling tot wijziging van de Regeling natuurbescherming (Rnb) en de 
toekomstige Omgevingsregeling schrapt de begin 2020 ingevoerde landelijke 
verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen als bronmaatregel die 
stikstofruimte oplevert voor het stikstofregistratiesysteem (SSRS).1 In samenhang 
daarmee komt AERIUS Register versie 2021 beschikbaar. Daarnaast wordt met 
deze regeling AERIUS Monitor versie 2021 voorgeschreven voor de monitoring 
voor de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030.

Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat de stikstof-'opbrengst' van de 
snelheidsmaatregel niet meer voldoet aan de (juridische) voorwaarden om nieuwe 
vergunningen op te baseren.4 Dat heeft een aantal redenen. Bij het berekenen 
van de depositieruimte als gevolg van de snelheidsverlaging is uitgegaan van 
verwachte verkeerscijfers, gebaseerd op historische trends. De prognoses voor 
wegverkeer zijn o.a. door Covid-maatregelen in de afgelopen jaren echter minder 
robuust. Verder heeft per 1 maart 2022 een verandering van het 
verkeersboetestelsel plaatsgevonden. Dit maakt dat bij de jaarlijkse actualisatie 
de precieze opbrengst van de landelijke snelheidsmaatregel niet op het vereiste 
detailniveau zeker is. Op die grond is al eerder besloten om in de MIRT-projecten 
geen gebruik te maken van de stikstofopbrengst van landelijke 
snelheidsmaatregel.5 Een laatste omstandigheid voor het besluit om de 
snelheidsmaatregel te schrappen als bronmaatregel voor het SSRS is de 
omstandigheid dat als gevolg van het eerdere besluit van een maximale 
rekenafstand,6 er in AERIUS Register lokaal forse veranderingen zouden optreden 
in de depositie-effecten van de snelheidsmaatregel.

mogelijkheid om de stikstofopbrengst van die verlaging te gebruiken voor woningbouw- en 
MIRT-projecten. Zie nader paragraaf 5.2 van deze toelichting, onder het kopje 
'Maximumsnelheid op rijkswegen overdag'.
2 Kamerstukken II 2019/20, 35 334, nr. 1.
3 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 19 december 2019, kenmerk 
RWS-2019/45657, Stcrt. 2019, 71032.
4 Kamerstukken II 2021/22, 33 576, nr. 265.
5 Kamerstukken II 2021/22, 35 925-A, nr. 24, paragraaf 2.1.
6 Kamerstukken II 2020/21, 35 334, nr. 158.
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Ten aanzien van het beperkt aantal in behandeling zijnde vergunningaanvragen 
geldt dat deze alleen definitief gemaakt kunnen worden op basis van beschikbare 
ruimte op het moment van het besluit tot het verlenen van een vergunning of 
toestemming. Na inwerkingtreding van deze regeling wordt de ruimte in AERIUS 
Register 2021 bepaald door de ingeboekte ruimte vanuit de Srv in plaats van de 
snelheidsmaatregel en de Srv. Dit leidt verder niet tot wijziging in het gebruik van 
het SSRS door bevoegde gezagen bij toestemmingverlening.

De meeste vergunningen die zijn verleend met stikstofruimte van de 
snelheidsmaatregel, zijn inmiddels onherroepelijk geworden. Onherroepelijke 
vergunningen worden geacht rechtmatig te zijn.

Bij de voorbereiding van deze regeling is een inschatting gemaakt van de 
gevolgen van deze regeling voor de samenleving. Deze paragraaf bevat een 
beschrijving van de effecten van deze regeling voor de overheid (paragraaf 4.2) 
alsmede de gevolgen van deze regeling voor de regeldruk voor burgers en 
bedrijven (paragraaf 4.3) en de MKB-toets (paragraaf 4.4). Ook is een aantal 
uitvoeringsorganisaties gevraagd naar de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en 
fraudebestendigheid van de regeling (paragraaf 4.5).

vergunningverlening. Om dat te regelen, schrapt deze wijzigingsregeling de 
snelheidsmaatregel als bronmaatregel voor het SSRS. Dat is verwerkt in AERIUS 
Register versie 2021. De reeds toegedeelde ruimte in onherroepelijke 
vergunningen wordt door dit besluit niet aangetast; die ruimte was op het 
moment van toedeling voldoende beschikbaar.

De verplichting om de applicatie AERIUS Monitor versie 2021 te gebruiken voor de 
monitoring van de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030, heeft geen 
gevolgen voor de regeldruk. De monitorings- en rapportageverplichtingen richten 
zich namelijk niet tot burgers of bedrijven.

De Wet natuurbescherming (Wnb) biedt de mogelijkheid om bij ministeriële 
regeling nadere regels te stellen over de monitoring van de omgevingswaarden 
voor stikstofdepositie, bedoeld in artikel 1.12a van die wet. Deze 
wijzigingsregeling schrijft voor dat de monitoring van de omgevingswaarde die is 
vastgesteld voor stikstofdepositie in 2030 plaatsvindt met behulp van AERIUS 
Monitor versie 2021. AERIUS Monitor wordt regelmatig geactualiseerd, zodat deze 
applicatie goed blijft aansluiten op wetenschappelijke en ecologische inzichten en 
de juridische en beleidsmatige uitgangspunten. Hierdoor zijn fluctuaties mogelijk 
in de aantallen stikstofgevoelige hectares. De wijze waarop de gegevens tot stand 
komen die in AERIUS Monitor 2021 getoond worden, wordt beschreven in de bij 
deze versie van AERIUS Monitor behorende factsheets. Deze factsheets worden 
gepubliceerd op de website van AERIUS. Zie voor de situatie na de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet de artikelsgewijze toelichting bij artikel II, 
onder D.
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Op deze wijzigingsregeling is een uitvoerbaarheidstoets uitgevoerd. Diverse 
uitvoeringsorganisaties waaronder het Interprovinciaal Overleg (IPO), de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen 
(UvW) zijn gevraagd naar de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en 
fraudebestendigheid van deze regeling. Zij hebben aangegeven geen aanleiding te 
zien een uitvoeringstoets uit te voeren.

Het SSRS blijft, behoudens de in deze wijzigingsregeling beschreven wijzigingen, 
in stand zoals geregeld in de Regeling natuurbescherming. Daardoor zijn er geen 
substantiële effecten qua regeldruk voor initiatiefnemers te verwachten.

De reacties hebben geleid tot verduidelijking van de artikelen en de toelichting. Er 
werd steun uitgesproken voor het schrappen van de snelheidsmaatregel als 
bronmaatregel voor het SSRS. Een deel van de inbreng zag overigens niet op de 
inhoud en strekking van de regelingswijziging, maar op andere achterliggende 
politiek-bestuurlijke keuzes in het stikstof- of klimaatdossier. In de volgende 
paragraaf worden de hoofdlijnen van de consultatiereacties beschreven.

Het Adviescollege toetsing regeldruk is gevraagd om advies uit te brengen over de 
ontwerpregeling op het aspect regeldruk. Het Adviescollege heeft aangegeven dat 
de effecten van de regeling op de regeldruk voldoende zijn beschreven en heeft 
besloten om geen formeel advies uit te brengen vanwege de beperkte effecten 
daarvan.

Voor dossiers met substantiële gevolgen moet een MKB-toets worden uitgevoerd. 
Daarom heeft het kabinet bekeken of verwacht kan worden dat er (mogelijk) 
substantiële regeldrukeffecten voor het MKB zullen optreden. De Minister voor 
Natuur en Stikstof is verantwoordelijk voor de monitoring. Het SSRS blijft in stand 
zoals in eerdere regelingen is aangegeven. Daardoor zijn er geen 
regeldrukeffecten voor initiatiefnemers uit het MKB te verwachten.

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen van de uitkomsten van de 
consultatiereacties beschreven.

Deze regeling is tot stand gekomen met consultatie van relevante organisaties. Bij 
de voorbereiding van deze regeling zijn het RIVM, het IPO, de VNG en de UvW 
betrokken. Deze organisaties hebben hun inbreng geleverd voor de ontwikkeling 
van deze regeling. Van 25 april 2022 tot en met 23 mei 2022 heeft de 
internetconsultatie en de formele advisering op de ontwerpregeling 
plaatsgevonden. In totaal zijn 22 reacties ontvangen. Een aantal 
natuurorganisaties heeft een gezamenlijke reactie ingebracht. Verder waren er 
reacties afkomstig van 16 particulieren, een belangenbehartiger en een provincie.
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Een aantal insprekers vindt het onduidelijk of maximumsnelheid nu wel of niet 
overdag omhoog gaat op rijkswegen. Sommige insprekers wijzen daarbij op 
voordelen die samenhangen met een lagere maximumsnelheid.

Houdbaarheid stikstofruimte voor nieuwe vergunningen
Natuurorganisaties spreken zich in hun gezamenlijke consultatiereactie ernstige 
twijfels uit bij de houdbaarheid van het gebruiken van de door de Srv verkregen 
stikstofruimte voor nieuwe vergunningen en wijzen met name op de 
additionaliteitseis die in de rechtspraak wordt gesteld aan extern salderen. 
Volgens deze inspreker moeten de positieve gevolgen van de Srv vooraf vast 
staan, inhoudende dat varkenshouderijen ook daadwerkelijk gestopt moeten zijn, 
dat alleen feitelijk gerealiseerde stikstofreductie in het SSRS mag worden 
opgenomen en dat de stikstofruimte van een gestopte varkenshouderij enkel 
gebruikt mag worden voor nieuwe vergunningen die op hetzelfde Natura 2000- 
gebied effect hebben, rekening houdend met de maximale rekenafstand van 25 
km. Verder benadrukken de natuurorganisaties dat de stikstofruimte die nodig is 
voor de compensatie van de negatieve gevolgen van de snelheidsmaatregel niet in 
het SSRS mag worden opgenomen.

Het structurele pakket zorgt voor natuurbehoud en -herstel. Als uit de 
natuurdoelanalyses blijkt dat met dit pakket verslechtering (in specifieke 
gebieden) niet met zekerheid kan worden voorkomen, zijn urgent aanvullende 
maatregelen nodig. Het structurele pakket zal daarop dan worden aangepast.8 Bij 
de inwerkingtreding van de onderhavige regeling zal in het SSRS uitsluitend de 
stikstofruimte zijn opgenomen die is gecreëerd door een eerste deel van de Srv. 
Het effect van dit gedeelte van deze maatregel is ecologisch beoordeeld. Die 
beoordeling zal dan ook publiek beschikbaar zijn op de website van BIJ12. De 
stikstofreductie als gevolg van gestopte varkenshouderijen kan voor maximaal 
70% met gebruikmaking van het SSRS worden ingezet om de effecten van 
woningbouw en een specifiek aantal MIRT-projecten in termen van 
stikstofdepositie te mitigeren. De depositieruimte die niet voor deze projecten 
benodigd is, kan benut worden voor het legaliseren van PAS-meldingen en voor 
het reserveren van ruimte voor woningbouwclusters. Voor ten minste 30% zal de 
stikstofreductie worden gebruikt om ook bij te dragen aan de vermindering van de 
stikstofbelasting op de Natura 2000-gebieden en om feitelijke toenames van 
stikstofdepositie te voorkomen. Het percentage van 30% is gebaseerd op de 
gemiddelde latente ruimte in vergunningen (25-30%).9 Door toepassen van dit 
percentage - die aanvullend is op het alleen mogen benutten van de vergunde en 
feitelijk gerealiseerde capaciteit van de gestopte varkenshouderijen - wordt een 
toename van depositie voorkomen. In zoverre wordt aangesloten bij de vigerende 
beleidsregels voor extern salderen. Uitgangspunt is de vergunde gerealiseerde 
capaciteit. Daarvan is in bijna alle gevallen, te weten die waarin geen plansituatie 
is overgelegd, zekerheidshalve 15% afgeroomd in verband met de mogelijkheid 
die deelnemers aan de Srv is geboden om maximaal 15% van de ruimte te

Deze regelingswijziging schrapt niet de snelheidsmaatregel zelf, maar schrapt 
alleen de mogelijkheid om de stikstofopbrengst van die maatregel te gebruiken 
voor woningbouw- en MIRT-projecten. De stikstofuitstoot in Nederland staat niet 
toe om de snelheidsmaatregel zelf ongedaan te maken. De niet voor woningbouw- 
vergunningen gebruikte ruimte van de snelheidsverlaging komt ten 
goede aan natuur.7

7 Kamerstukken II 2021/22, 33 576, nr. 265.
8 Kamerstukken II 2021/22, 35334 nr. 175.
9 Kamerstukken II 2021/22, 33576, nr. 269.
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Artikelsgewijze toelichting

10 Kamerstukken II 2020/2021, 28 973 nr. 244.
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De actualisatie van AERIUS Monitor 2020 naar versie 2021 laat een groot verschil 
zien in de herkomst van depositie vanuit het buitenland, met name Duitsland. Dit 
is als volgt te verklaren. In het kader van de NEC-richtlijn11 is onder andere door 
Duitsland aanvullend beleid aangekondigd waarmee een forse emissiereductie 
richting 2030 zal worden bewerkstelligd. Door de aanpassing in de 
emissieramingen van het buitenland daalt de verwachte depositie in Nederland.

Voldoende stikstofruimte voor nieuwe projecten
Een inspreker maakt zich zorgen over het tijdig en adequaat beschikbaar komen 
van voldoende stikstofruimte voor o.a. woning- en infrabouw en andere 
economische ontwikkelingen. Met het vervallen van de snelheidsmaatregel als 
landelijke bronmaatregel vervalt een belangrijke maatregel die in de Randstad 
stikstofruimte opleverde.

benutten middels intern salderen ten behoeve van andere activiteiten dan 
intensieve veehouderij op de betreffende locatie. Van de resterende 85% van de 
feitelijk gerealiseerde ruimte komt maximaal 70% beschikbaar voor het SSRS. 
Capaciteit die niet gerealiseerd is, wordt niet meegenomen. De ruimte komt pas 
beschikbaar in het SSRS als de productie op de betreffende locatie reeds 
beëindigd is, en daarmee ook de uitstoot en bijbehorende depositie, en als de 
betreffende vergunningen (zoals Wnb-vergunning of onderliggende 
milieuvergunning) zijn ingetrokken. Het bepalen van de beschikbaar komende 
ruimte vindt in lijn met de beleidsregels voor extern salderen plaats aan de hand 
van een analyse van de ingetrokken vergunningen en de feitelijke situatie. In het 
SSRS wordt zorgvuldig geregistreerd welke ruimte beschikbaar is en uitgegeven 
wordt. De wijze waarop de beschikbaar gekomen depositieruimte in kaart is 
gebracht, is berekend en is vastgesteld, staat beschreven in een 
verantwoordingdocument dat openbaar te raadplegen is op een website van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
(www.aanpakstikstof.nl).

11 Richtlijn (EU) 2016/2284 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 
betreffende de vermindering van nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende 
stoffen, tot wijziging van de Richtlijn 2003/35/EG en tot intrekking van Richtlijn 2001/81/EG 
(PbEU L 344).

AERIUS Monitor 2021
Een inspreker wil graag weten of de coronacrisis een rol heeft gespeeld bij de 
geconstateerde daling in deposities uit buitenlandse bronnen.

De beschikbaarheid van stikstofruimte in het SSRS is inderdaad locatie 
afhankelijk. Dat heeft met name te maken met de locaties waar een 
bronmaatregel, zoals de Srv, effect sorteert en de ligging van die locaties ten 
opzichte van (bijna) overbelaste hexagonen met voor stikstofgevoelige habitats in 
Natura 2000-gebieden en de maximale rekenafstand van 25 km die zowel geldt 
voor toestemmingsverlening in het kader van de Wnb als voor het berekenen van 
het effect van een bronmaatregel die ruimte biedt voor toestemmingsverlening. 
Met het scherper in beeld krijgen van de locaties waar behoefte is aan 
stikstofruimte zal het kabinet het SSRS verder zo (gebieds)gericht mogelijk 
aanvullen met de stikstofopbrengst van aanvullende bronmaatregelen (de 
Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden en indien 
mogelijk de Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022-2023) zodra 
die stikstofruimte daadwerkelijk beschikbaar is.10
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Artikel I (wijziging Regeling natuurbescherming)

Onderdeel A (wijziging artikel 1.1: begripsomschrijving "minister")

Onderdeel B (wijziging artikel 2.4: schrappen snelheidsmaatregel)

Onderdeel DD (wijziging artikel 2.6: aanpassing van een verwijzing)

Onderdeel EB (wijziging artikel 2.11: aanwijzing AER.IUS Monitor versie 2021)

Artikel II (wijziging Omgevingsregeling)

12 Kamerstukken II 2019/20, 35 334, nr. 9.
13 In de artikelen 8.74e en 11.70-11.72 Bkl.
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Het SSRS wordt na de inwerkingtreding van de Omgevingswet grotendeels 
geregeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl),13 een algemene maatregel 
van bestuur onder de Omgevingswet. Het SSRS wordt in het Bkl aangeduid als 
register stikstofdepositieruimte. "Als een voorziening onmiddellijk nodig is" biedt 
artikel 23.6b, eerste lid, van de Omgevingswet de mogelijkheid om het SSRS 
tijdelijk te regelen bij ministeriële regeling, dus in de Omgevingsregeling. Die

Onderdeel C (wijziging artikel 2.4a: schrappen snelheidsmaatregel en aanpassing 
aan portefeuilleverdeling kabinet-Rutte IV)

In het tweede lid van artikel 2.6 wordt een verwijzing aangepast vanwege het 
schrappen van artikel 2.9.

De begripsomschrijving van "minister" in artikel 1.1 Rnb is aangepast aan de 
portefeuilleverdeling van het kabinet-Rutte IV.

Artikel 2.11 Rnb regelt dat de monitoring voor de omgevingswaarde voor 
stikstofdepositie voor 2030, bedoeld in artikel 1.12a, eerste lid, van de Wet 
natuurbescherming, plaatsvindt met behulp van AERIUS Monitor versie 2020. Die 
versie is inmiddels vervangen door versie 2021. Onderdeel E past artikel 2.11 Rnb 
dienovereenkomstig aan.

Dit onderdeel schrapt de snelheidsmaatregel in de bepaling over het 'oormerken' 
van stikstofruimte in het SSRS. Het derde lid is aangepast aan de 
portefeuilleverdeling van het kabinet-Rutte IV.

Dit onderdeel schrapt de begin 2020 ingevoerde landelijke verlaging van de 
maximumsnelheid op snelwegen als bronmaatregel die stikstofruimte oplevert 
voor het SSRS.

Onderdeel E (wijzigingschrappen artikel 2.9 vanwege schrappen 
snelheidsmaatregel)

Artikel 2.9 bevatte een voorziening voor het tijdelijk reserveren van stikstofruimte 
voor de in artikel 2.2 genoemde tracébesluiten voorafgaand aan een definitieve 
reservering als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, onderdeel b, als die ruimte was 
verkregen door de snelheidsmaatregel. Deze voorziening gaf uitvoering aan de 
motie-Moorlag.12 Nu de snelheidsmaatregel uit het SSRS wordt gehaald, kan 
artikel 2.9 worden beperkt tot een verplichting voor de Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat om zijn voornemen tot (definitieve) reservering van stikstofruimte 
af te stemmen met de betrokken provincie(s) en andere betrokken 
bestuursorganenvervallen. Hierover worden onderlinge werkafspraken gemaakt.
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Onderdeel A (wijziging artikel 17a. 3: schrappen snelheidsmaatregel)

Onderdeel B (wijziging artikel 17a. 5: schrappen snelheidsmaatregel)

Onderdeel C (wijziging artikel 17a.6 vanwege schrappen snelheidsmaatregel)

Onderdeel D (wijziging bijlage II: AER.IUS Monitor versie 2021)
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Het tweede en derde lid van artikel 17a.6 bevatten een voorziening voor het 
tijdelijk reserveren van stikstofruimte voor de tracébesluiten, genoemd in artikel 
17a.2, vierde lid, onder b, voorafgaand aan een definitieve reservering als bedoeld 
in artikel 17a.3, tweede lid, onder a, als die ruimte was verkregen door de 
snelheidsmaatregel. Deze voorziening gaf uitvoering aan de motie-Moorlag.15 Nu 
de snelheidsmaatregel uit het SSRS wordt gehaald, kunnen het tweede en derde 
lid worden vervangen door een verplichting voor de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat om zijn voornemen tot (definitieve) reservering van stikstofruimte af 
te stemmen met andere betrokken bestuursorganen. Hierover worden onderlinge 
werkafspraken gemaakt.van artikel 17a.6 vervallen. Het opschrift van het artikel 
is dienovereenkomstig aangepast.

Dit onderdeel wijzigt bijlage II bij de Omgevingsregeling zoals die bijlage luidt na 
de inwerkingtreding van artikel II, onder C, van de wijzigingsregeling van 7 juli 
2021.16 Met die regeling wordt ook een artikel 12.83a aan de Omgevingsregeling 
toegevoegd. Dat artikel regelt dat de monitoring voor de omgevingswaarde voor 
stikstofdepositie voor 2030, bedoeld in artikel 2.15a, eerste lid, van de 
Omgevingswet, plaatsvindt met behulp van AERIUS Monitor. Bijlage II bij de

Anders dan in artikel I is ervoor gekozen om in artikel II nog geen rekening te 
houden met het feit dat het onderwerp natuurbescherming inmiddels behoort tot 
de portefeuille van de Minister voor Natuur en Stikstof en niet meer tot die van de 
Minister van LNV. Op een later moment zal voor het hele stelsel van de 
Omgevingswet worden bezien hoe daarin om te gaan met de portefeuilleverdeling 
van het kabinet-Rutte IV. In artikel II worden dus nog taken en bevoegdheden 
toegekend aan de Minister van LNV, maar gezien de huidige portefeuilleverdeling 
gaat het om taken en bevoegdheden van de Minister voor Natuur en Stikstof.

bepaling is toegepast in de wijzigingsregeling van 8 december 2021,14 door de 
toevoeging aan de Omgevingsregeling van het tijdelijke hoofdstuk 17a. De 
onderdelen A, B en C van artikel II wijzigen dat hoofdstuk, opnieuw op grond van 
artikel 23.6b, eerste lid, van de Omgevingswet. Op grond van het tweede lid van 
dat artikel moet binnen uiterlijk anderhalf jaar na inwerkingtreding van 
hoofdstuk 17a worden voorzien in een regeling in het Bkl zelf. De SSRS-regels in 
het Bkl zullen buiten werking worden gelaten totdat het Bkl is aangepast 
overeenkomstig het gewijzigde hoofdstuk 17a van de Omgevingsregeling.

Dit onderdeel schrapt de snelheidsmaatregel in de bepaling over het 'oormerken' 
van stikstofruimte in het SSRS.

Dit onderdeel schrapt de snelheidsmaatregel als bronmaatregel die stikstofruimte 
oplevert voor het SSRS.

14 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 
2021, nr. WJZ/ 21288684, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de 
Omgevingsregeling (nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging 
stikstofregistratiesysteem) (Stcrt. 2022, 713).
15 Kamerstukken II 2019/20, 35 334, nr. 9.
16 Regeling van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2021, nr. WJZ/ 21068728, tot wijziging van de 
Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (stikstofreductie en 
natuurverbetering) (Stcrt. 2021, 35025).
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Artikel III (inwerkingtreding)

De Minister voor Natuur en Stikstof,
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Artikel I treedt in werking op 19 juli 2022. Met die datum wordt afgeweken van 
het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten.17 Deze afwijking is 
gerechtvaardigd vanwege de wenselijkheid om de in het SSRS beschikbare 
stikstofruimte zo snel mogelijk weer beschikbaar te stellen voor vergunningen en 
tracébesluiten. De betrokken bestuursorganen zijn voldoende voorbereid.

De inwerkingtreding van artikel II zal worden geregeld in het besluit dat voorziet 
in de inwerkingtreding van onder meer de Omgevingsregeling en de 
Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet. Het is de bedoeling om artikel II in 
werking te laten treden op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 3.1 van de 
Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Dat artikel regelt de intrekking van de Wet 
natuurbescherming en zal in werking treden zodra de Omgevingswet in werking 
treedt.

Omgevingsregeling schrijft het gebruik voor van AERIUS Monitor versie 2020. Die 
versie is inmiddels vervangen door versie 2021. Onderdeel D past bijlage II 
dienovereenkomstig aan.

Het schrappen van de snelheidsmaatregel uit het SSRS is verwerkt in AERIUS 
Register versie 2021. Die versie wordt aangewezen in het nog niet in werking 
getreden onderdeel 2 van artikel I, onder D, van de wijzigingsregeling van 8 
december 2021. Dat onderdeel wijzigt artikel 2.3, tweede lid, Rnb en treedt in 
werking op een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip. Artikel III, onder 2, 
regelt dat die wijziging op dezelfde datum in werking treedt als de wijziging van 
de Rnb in de onderhavige wijzigingsregeling, dus op 19 juli 2022. Artikel 2.3, 
tweede lid, Rnb komt dan te luiden: "2. Een besluit waarbij een project wordt 
toegestaan, kan worden genomen met gebruikmaking van in AERIUS Register 
opgenomen depositieruimte. Daarbij wordt gebruikgemaakt van AERIUS Register 
versie 2021."18

17 Zie aanwijzing 4.17, tweede en vierde lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving.
18 In de Omgevingsregeling wordt AERIUS Register versie 2021 aangewezen in artikel 17a.2, 
eerste lid, zoals opgenomen in artikel II, onder C, van de wijzigingsregeling van 8 december 
2021, Stcrt. 2022, 713.
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Contactpersoon: /
/

Ecologische autoriteitKorte titel

0 Informerend X Besluitvormend 0 MeningvormendKarakter

Beslispunt(en)

Afstemming

Eventuele aanvullende 
opmerkingen

De volgende persoon/personen 
zullen aanwezig zijn om toe te 
lichten
Bij lage(n)

Korte samenvatting van de 
inhoud

In april is een opdracht verstrekt aan de Commissie m.e.r. om, in 
samenwerking met de TEO en OBN, een plan van aanpak op te stellen voor 
de ecologische autoriteit. Onlangs heeft de Commissie m.e.r. het concept 
voor het plan van aanpak opgeleverd.

Het opgeleverde plan van aanpak geeft op een goede wijze invulling aan 
wat is uitgevraagd. Het plan van aanpak heeft een aantal punten aan het 
licht gebracht die om een afweging en/of uitwerking vragen.

Aanpalend aan het plan van aanpak is er een aantal zaken dat we als 
gezamenlijke overheden zelf op moeten pakken om de EA goed te laten 
functioneren. Dit betreft governance rond de EA aan onze kant, bekostiging, 
instellingstermijn en wijze van instelling

Directie of departement: DG RTLG / 
DG LG&S

Vervolgproces (geplande 
behandeling in@

Aanbiedingsformulier 
Dg-overleg stikstof 
6 juli 2022

• Eindconcept plan van aanpak Ecologische Autoriteit
» Appreciatie Plan van aanpak ecologische autoriteit__________________  
De wens van Rijk en provincies is om zo snel mogelijk een ecologische 
autoriteit in te stellen en een eerste toetsingsadvies te vragen over de 
handreiking Natuurdoelanalyses. Om dit mogelijk te maken is het voorstel 
om MNenS voor het zomerreces mee te nemen en in een nota voor te 
leggen om vooruitlopend op behandeling in de MR al een werkopdracht te 
verstrekken voor'voorbereiding en kwartier maken Ecologische autoriteit'. 
Dit maakt het mogelijk om snel na besluitvorming in de MR en instelling van 
de EA het eerste advies te verkrijgen. (NB Om snel van de kant te kunnen 
komen is t.b.v. de juli/aug brief al een eerste indicatie van kosten voor de

Het DGO+ wordt gevraagd om:
• Te bevestigen dat het plan van aanpak in goede mate invulling geeft 

aan de opdracht en dus zal voorzien in de EA zoals wij die voor ogen 
hebben.

• Te reflecteren op de in de appreciatie benoemde aandachtspunten.
• Te reflecteren op de voorgestelde besluiten ten aanzien van governance, 

bekostiging en instellingstermijn en kennis te nemen van de stand van 
denken over de wijze van instellen.

• In te stemmen met doorgeleiding van het plan van aanpak naar de RFL 
en MR ter vaststelling.______________________________________

De stukken zijn besproken en afgestemd in de werkgroep Ecologische 
autoriteit waar LNV, lenW en IPO in zitten.

De stukken zijn besproken in het DO Landelijk gebied en Stikstof van 24 
juni en in het DO Natuurdoelanalyses van 28 juni. Inbreng hieruit is 
verwerkt in de bijgevoegde appreciatie.
Op 27 juni is het concept plan van aanpak besproken in het bestuur van de 
commissie m.e.r. Daarin is instemming verkregen op het plan van aanpak 
krijgen op de voorgestelde (snelle) route van beginnen met een 
'afzonderlijk' onderdeel onder en binnen de Commissie m.e.r. (passend 
binnen de ruimte van de statuten van de Stichting Bureau Commissie 
m.e.r.)._______________________________________________________  
Direct na het zomerreces RFL (6 september) en MR (9 september)

Aansluitend zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de ecologische 
autoriteit. En direct daarop ook andere betrokken partijen, zoals provincies, 

en

5.1.2.E

5.1.2.E 5.1.2.E

5.1.2.E 5.1.2.E
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EA meegenomen.)

2

Zowel vanuit onze kant als vanuit Commissie m.e.r. zijn zorgen over de 
enorme piek aan te verwerken toetsingsadviezen in 2023, zowel de 
natuurdoelanalyses in Q1 2023 (ca. 130 stuks) als de gebiedsprogramma's 
in Q3 2023 (ca. 40-50 gebieden, via 12 provinciale programma's landelijk 
gebied). Waarbij de uitdaging vergroot wordt vanwege de beperkt 
aanwezige expertise. Dit kan voor spanning zorgen op het tijdig gereed 
komen en/of de kwaliteit. De Commissie m.e.r. maakt zich hierbij zorgen 
dat vanaf de start enorme hoge verwachtingen leven, mede geschapen door 
de term 'autoriteit', terwijl de ecologische autoriteit en alle door hen te 
toetsen producten volledig nieuw zijn. Zij bevelen dan ook aan om in de 
eerste fase rekening te houden met een lerende aanpak en dan een 
tussentijdse evaluatie te doen. Daarnaast draagt het bij als de Ecologische 
autoriteit aan de voorkant adviseert over handreikingen voor 
natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma's.

Naar aanleiding van het DO Stikstof en DO Natuurdoelanalyses is het 
voorstel om in de appreciatie en schriftelijke naar de Commissie m.e.r. op te 
nemen dat de voorgestelde gefaseerde ontwikkeling van de EA wordt 
gesteund. Maar in tegenstelling tot hetgeen in het plan van aanpak is 
opgenomen, het voorstel is om vanaf de start van de Ecologische autoriteit 
het toetsingsadvies niet alleen te richten op stikstofgevoelige natuur maar 
ook op water (het KRW-deel voor de beekdalen in Oost-Nederland en Oost- 
Brabant/Limburg dat behoort tot het NPLG). Voor wat betreft klimaat is het 
voorstel om, overeenkomstig het plan van aanpak, dit desgewenst in de 
tweede fase toe te voegen. Voorgaande is verwerkt in de bijgevoegde 
appreciatie en wordt verwerkt in de schriftelijke reactie aan de Commissie 
m.e.r. (Dit voorstel is afgestemd met betrokken directeuren, die deelnamen 
aan het DO Stikstof.)
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In april jl. hebben DG LG&S en DG RTLG, na interdepartementale en interbestuurlijke afstemming, 
een opdracht verstrekt aan de Commissie m.e.r. om, in samenwerking met de TEO en OBN, een plan 
van aanpak op te stellen voor de ecologische autoriteit. De kernpunten uit deze uitvraag zijn 
opgenomen in bijlage 1.

Deze notitie bevat in hoofdstuk 2 een korte samenvattende beschrijving van het plan van aanpak en 
bevat een appreciatie hiervan. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op aspecten die vanuit Rijk en 
provincies van belang zijn.

In het plan van aanpak is aangegeven dat ontwikkeling van de Ecologische autoriteit plaatsvindt in 
twee fases: de ecologische autoriteit in oprichting (EA i.o.) en de ecologische autoriteit (EA). De 
reden hiervoor is dat er door middel van deze fasering snel en pragmatisch gestart kan worden met 
het oog op toetsing van de natuurdoelanalyses en gebiedsplannen/gebiedsprogramma's die al op 
korte termijn aan de orde is. Tegelijkertijd biedt het de gelegenheid om eerst een leer- en 
ontwikkelfase te hebben waarbij een tussentijdse evaluatie input op kan leveren voor een 
zorgvuldige en weloverwogen opzet van de volgende fase.
In beide fasen is er de mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven.

In onderstaande tabel worden de verschillen tussen de EA i.o. en de EA samengevat, zoals deze zijn 
opgenomen in het eindconcept plan van aanpak. Aspecten waar op er geen verschil is tussen beide 
fasen worden niet in deze tabel benoemd. In paragraaf 2.2 "Appreciatie" wordt ingegaan op de 
voorgestelde reactie aan de Commissie m.e.r.

Appreciatie Plan van aanpak ecologische autoriteit en punten vanuit 
opdrachtgeverszijde

Op 10 juni jl. heeft de Commissie m.e.r. het eindconcept voor het plan van aanpak opgeleverd. Na 
een eerste appreciatie en het eindgesprek heeft de Commissie m.e.r. op 21 juni een eindconcept 
plan van aanpak opgeleverd. Het plan van aanpak heeft de status van een advies van de Commissie 
m.e.r. aan de vraagstellers.

2.1 Concept plan van aanpak ecologische autoriteit - toelichting
Vanwege de inhoud van het advies over de organisatie- en rechtsvorm van de Ecologische autoriteit 
is dit concept plan van aanpak in het bestuur van de Commissie m.e.r. op 27 juni behandeld. Daarin 
heeft het bestuur van de Commissie m.e.r. akkoord gegeven op het eindconcept plan van aanpak. De 
Commissie m.e.r. zal dit schriftelijk aanbieden aan de Minister voor Natuur en Stikstof en in afschrift 
aan de Staatssecretaris voor Milieu.

1. Aanleiding
In december 2019 heeft het PBL geadviseerd om een ecologische autoriteit in te stellen. De behoefte 
hieraan is bevestigd in een in 2021 door LNV uitgevoerde verkenning. En aansluitend is in het 
Coalitieakkoord de instelling van een Ecologische autoriteit benoemd.

Beslispunten
Het DGO+ wordt gevraagd om:
• Te bevestigen dat het plan van aanpak in goede mate invulling geeft aan de opdracht en dus zal 

voorzien in de EA zoals wij die voor ogen hebben.
• Te reflecteren op de in de appreciatie benoemde aandachtspunten (paragraaf 2.2).
• Te reflecteren op de voorgestelde besluiten ten aanzien van governance, bekostiging en 

instellingstermijn (hoofdstuk 3) en kennis te nemen van de stand van denken over de wijze van 
instellen.

• In te stemmen met doorgeleiding van het plan van aanpak naar de RFL en MR respectievelijk 6 en 
9 september.
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Doel en scope

NDA’s, gebiedsplannen/-programma's

Rechtsvorm

Tabel 1: Verschillen tussen EA i.o. en EA.

2

Werkzaamheden - 
producten en 
activiteiten

In het eindconcept plan van aanpak wordt beschreven dat wanneer er sprake is van een plan MER 
(gebiedsprogramma's) de toetsing door de EA eerder in het proces aan de orde is dan het opstellen 
van het plan MER en toetsing van de planMER door de Commissie m.e.r. Daarmee wordt duidelijk 
dat toetsing van de EA niet de toetsing van een plan MER vervangt.

In het eindconcept plan van aanpak is voorzien in het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie na de 
eerste fase (voorafgaand aan het ingaan van de tweede fase). Vanuit opdrachtgeverszijde is 
eveneens voorzien in een tussentijdse evaluatie. Mede op grond van die tussentijdse evaluatie en de 
ontwikkeling van de behoefte aan adviezen van de ecologische autoriteit kan aanpassing en/of 
uitbreiding van de scope en reikwijdte van de Ecologische autoriteit plaatsvinden.

In het eindconcept plan van aanpak wordt beschreven dat onafhankelijkheid geborgd wordt door 
middel van een protocol en dat de EA transparant werkt. Ook wordt stilgestaan bij de 
kwaliteitsborging, waarbij niet alleen naar interne werkwijze wordt gekeken, maar ook gedacht 
wordt aan het organiseren van een spiegel van buiten (externe kwaliteitsborging). De deskundigen 
die de EA inzet zijn afkomstig uit het deskundigenbestand van de Commissie m.e.r. en uit de 
netwerken van OBN en TEO, aangevuld met deskundigen daarbuiten. In het plan van aanpak wordt 
aangegeven hoe het werkproces van de EA (i.o.) eruit zal zien. Binnen dat proces zal een

Wie kan advies 
vragen?

Beperkte invulling, met name gericht 
op signaleren leemten in kennis met 
betrekking tot NDA's en 
gebiedsplannen/-programma's.
Focus op toetsing NDA's en 
gebiedsplannen/-programma's en 
handreikingen voor beide producten

EA i.o. wordt ondergebracht bij de 
Stichting bureau voor de Commissie 
m.e.r.

Buiten scope: doelbereik van KRW 
maatregelen en 
klimaatadaptatiemaatregelen (wel 
ecologische effecten van deze 
maatregelen).
LNV, IPO en de provincies, 
Rijkswaterstaat en het ministerie van 
Defensie in hun rol als voortouwnemer

In elk geval LNV, IPO en de provincies, 
Rijkswaterstaat en het Ministerie van 
Defensie in hun rol als voortouwnemer 
Andere aanvragers, zoals 
waterschappen, die behoefte hebben 
aan advies van de EA kunnen dat via 
bovengenoemde partijen aangeven. 
NDA's, gebiedsplannen/-programma's 

en N2000 beheerplannen 
Uitgebreidere invulling met actieve 
inzet op benoemen van kennislacunes 
en behoefte aan onderzoek.

Advisering 
verplicht?_______ 
Werkzaamheden - 
kennisfunctie

Naast toetsing NDA's en 
gebiedsplannen/-programma's ook 
focus op toetsing N2000 
beheerplannen, opstellen 
handreikingen,
Gelijk aan EA i.o. of eigen stichting

EA i.o._________________________
Focus op beoordeling ecologische 
onderbouwing (in de breedte) van 
natuurdoelanalyses en 
gebiedsplannen/-programma's.

EA_________________________________
Brede focus op onderbouwing van 
ecologische vraagstukken, met inbegrip 
van ecologie, klimaat en abiotische 
randvoorwaarden zoals bodem, water, 
klimaat en atmosferische depositie
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In het eindconcept plan van aanpak wordt uitgegaan van de instelling van de EA (i.o.) via een 
instellingsbesluit. Ook is het uitgangspunt dat er personeel in dienst komt bij de EA (i.o.), er wordt 
een beschrijving gegeven van de benodigde functies die nodig zijn om de basis van de EA (i.o.) te 
laten functioneren. Ten behoeve van het opstellen van adviezen en andere producten worden 
deskundigen en voorzitters ingehuurd. Het plan van aanpak bevat een begroting voor de jaren 2022 
en 2023: voor 2022 worden de kosten geraamd op circa € 1 mln., voor 2023 is dit ruim € 3,2 mln.

Wel zijn er een aantal zaken die aandacht behoeven. Deze zijn hieronder toegelicht. Het voorstel is 
deze punten te verwerken in de schriftelijke reactie aan de Commissie m.e.r. op het aangeboden 
advies en de instelling van de Ecologische autoriteit. Bij de instelling van de Ecologische autoriteit zal 
doel, scope en kerntaken betrekking hebben op hetgeen bij start van toepassing is. En enkel een 
doorkijk geven naar de mogelijke dóórontwikkeling in de volgende fase, zonder bij de instelling te 
besluiten tot de eventuele verbreding van doel, scope of kerntaken in die tweede fase.

escalatieladder worden opgesteld voor het geval er sprake is van meningsverschillen binnen een 
werkgroep. De EA (i.o.) stelt per adviesvraag een werkgroep samen met deskundigen met de juiste 
expertises en een voorzitter, dit is vergelijkbaar met de wijze waarop de Commissie m.e.r. te werk 
gaat.

2.2 Appreciatie
Het plan van aanpak sluit aan bij de uitvraag zoals geformuleerd in de opdracht en uitvoering van dit 
plan van aanpak en voorziet dus in een EA zoals we die door ogen hebben. Met de voorgestelde 
invulling van de Ecologische autoriteit wordt voorzien in de behoefte zoals die eerder is vastgesteld 
op basis van de uitgevoerde verkenning in 2021 en is de verwachting dat dit bijdraagt aan de 
totstandkoming van het NPLG en provinciale brede gebiedsprogramma's.

In het eindconcept plan van aanpak worden de risico's beschreven, inclusief beheersmaatregelen om 
deze risico's te beperken. Een voornaam risico betreft spanning tussen tijd, capaciteit en kwaliteit.
Dit risico is met name aan de orde vanwege de grote hoeveelheid werk die in korte tijd op de EA (i.o.) 
af zal komen bij de toetsing van de NDA's (piek in Q1 2023) en gebiedsprogramma's (piek in Q2- 
2023).

Tot slot worden in het plan van aanpak aan LNV enkele waarborgen gevraagd:
• Zo spoedig mogelijk een uitkering te verstrekken ter dekking van de initiële kosten conform de 

begroting (onderdeel 1 in de begroting).
• In 2022 en 2023 een uitkering te verstrekken voor de (vaste) bureaukosten en (vaste) 

kenniskosten (onderdelen 2. en 3. in de begroting), op basis van de begroting.
• In 2022 en 2023 een voortuitbetaling te verstrekken voor het variabele deel van de begroting 

(onderdeel 4). Indien bij het opstellen van de jaarrekening blijkt dat de variabele kosten (aantal 
adviezen * tarief) hoger zijn dan begroot, vindt nabetaling door LNV plaats. Indien blijkt dat de 
variabele kosten lager zijn dan begroot, wordt het meerdere toegevoegd aan een in te stellen 
bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve heeft uitsluitend de doelen van de Ecologische 
Autoriteit als bestedingsdoel. Over de besteding of verrekening van de bestemmingsreserve 
vindt overleg en afstemming plaats met het LNV.

• Gedurende een periode van tweeënhalf jaar garant te staan voor de personeelskosten van de 
aan te trekken medewerkers.
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1 De argumenten waarom er in de opdrachtformulering voor is gekozen om de scope vooralsnog te beperken op

4

ecologische effecten zijn:
- De aanleiding voor de EA is een advies van het PBL. Dat advies was gericht op een EA die tot wetenschappelijk 

onderbouwde ecologische oordelen kan komen in relatie tot de Habitatrichtlijn.
- De uitgevoerde verkenning nam dat PBL advies als vertrekpunt, in de verkenning is dus niet gekeken naar een bredere, 

meer integrale scope. De verkenning was het vertrekpunt voor de opdracht voor het opstellen van een plan van aanpak.
- Het opzetten van een EA die op korte termijn een toets uit kan voeren ten aanzien van de ecologische effecten in 

natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma's is een grote uitdaging. Als deze toetsing ook gelijk een bredere scope zou 
moeten beslaan, dan zou het risico zijn dat dit in te grote mate ten koste zou gaan van de kwaliteit van de advisering en 
zou het predicaat autoriteit niet weergemaakt kunnen worden. Door pas op de iets langere termijn mogelijk door te 
groeien naar een bredere scope wordt dat risico ondervangen en krijgt de EA wat tijd om zich door te ontwikkelen.

Inhoudelijke scope: De inhoudelijke scope is in het Plan van Aanpak afgebakend op 
onderbouwing van ecologische effecten , overeenkomstig de eerder afgestemde uitvraag1. 
Daaronder valt ook een beoordeling of voldoende maatregelen worden beschreven om 
ecologische doelen te kunnen halen.
In tegenstelling tot onze uitvraag en het aangeboden plan van aanpak is het voorstel om 
beoordeling op het KRW-doelen voor de beekdalen (het KRW-deel dat behoort tot het NPLG) 
eveneens in de eerste fase (EA i.o.) mee te nemen . Binnen het NPLG kunnen de ecologische 
effecten van klimaat-maatregelen beoordeeld worden, maar valt beoordeling van klimaatdoelen 
in de eerste fase buiten de scope van de EA. Het plan van aanpak biedt de mogelijkheid om na de 
tussentijdse evaluatie aan het einde van de eerste fase te scope van de EA te verbreden, met 
bijv, de klimaatdoelen voor landgebruik en landbouw. Dit wordt expliciet benoemd in de 
schriftelijke reactie. (Dit is afgestemd met betrokken verantwoordelijke van klimaatteam/LNV.) 
In het DO Stikstof is voor de toetsing op water (KRW-deel behorend tot het NPLG) voorgesteld de 
samenwerking tussen de EA en het PBL/WUR te faciliteren. En te faciliteren dat de juiste 
deskundigen (van bijv. PBL of WUR) worden aangetrokken voor deelname in werkgroepen voor 
toetsingsadviezen over betreffende gebieden.
Scope in relatie tot beleid: In het plan van aanpak wordt beschreven hoe de scope van de EA zich 
verhoudt tot beleid: Het nemen van besluiten en het opstellen van beleid valt buiten de scope van 
de EA (want dat doen bevoegde gezogen en beleidsmakers). De EA kan wel vanuit ecologische 
perspectief adviseren of de benodigde ecologische informatie er ligt om besluiten te nemen of 
beleid te ontwikkelen. Met het oog op de rolzuiverheid is het niet wenselijk dat de EA zowel een 
rol heeft in beleidsontwikkeling als bij de toetsing van de toepassing van ditzelfde beleid. Hiermee 
wordt duidelijk afgebakend dat de rol van de EA duidelijk anders is dan de rol van een 
adviescollege zoals bijvoorbeeld de Commissie Remkes. De beschreven afbakening sluit aan bij 
de rol van de EA zoals die voorzien is in het coalitieakkoord.
Natura 2000-beheerplannen: Uit de in 2021 uitgevoerde verkenning is naar voren gekomen dat 
er behoefte is aan betere kwaliteitsborging van de Natura 2000-beheerplannen. Het plan van 
aanpak voorziet hierin: het advies van de Commissie m.e.r. is om toetsing van de Natura 2000- 
beheerplannen in de tweede fase op te nemen in het takenpakket van de ecologische autoriteit. 
Met instelling van de Ecologische autoriteit wordt niet besloten om N2000-beheerplannen 
verplicht te laten toetsen door de EA. Mede op basis van de uit te voeren tussentijdse evaluatie 
kan hiertoe eventueel besloten worden.
Verplichte advisering: In het plan van aanpak wordt aangegeven dat advisering door de EA 
verplicht zou moeten zijn ten aanzien van NDA's, gebiedsprogramma's en N2000 beheerplannen. 
Als we dit onderschrijven, dan zal deze verplichting geborgd moeten gaan worden. In het DO 
Natuurdoelanalyses is zorg uitgesproken dat hierdoor discussie kan ontstaan over de 
bevoegdheden van provincies voor het vaststellen van N2000-beheerplannen. Het advies in het 
plan van aanpak is enkel gericht op kwaliteitsborging van N2000-beheerplannen en beoogde 
geen discussie of beeld te laten ontstaan over de bevoegdheden van de provincies. En zoals in 
voorgaande punt aangegeven, wordt met instelling van de Ecologische autoriteit niet besloten
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Bekostiging van de Ecologische autoriteit vindt in de eerste fase (in oprichting) plaats vanuit het 
Rijk, als systeemverantwoordelijke, vanuit het Transitiefonds.

Na een tussentijdse evaluatie is voor de tweede fase af te wegen basisvoorzieningen te 
bekostigen vanuit het Rijk en toetsingsadviezen te bekostigen vanuit de 
adviesaanvragers.

In dit jaarlijks overleg komt het functioneren van de Ecologische autoriteit aan de orde 
en eventuele veranderingen in de taken, adviesaanvragers, adviesthema's en/of 
bekostiging.

over de dóórontwikkeling naar de tweede fase. Op een later moment kan desgewenst besloten 
worden tot eventuele verbreding van de taken van de ecologische autoriteit.

• Organisatienaam, bij aanvang: het concept plan van aanpak spreekt over "Ecologische autoriteit 
i.o. " Dit zou mogelijk onbedoeld het beeld kunnen oproepen van een minder stevig of 
belangwekkend advies. Is een andere naamgeving wenselijk? Welke dan?
Commissie m.e.r. wil benadrukken dat in de eerste fase, als de nieuwe organisatie EA die 
adviezen gaat geven over nog in ontwikkeling zijnde producten als NDA's en 
gebiedsprogramma's, natuurlijk sprake zal zijn van ontwikkeling en leren. En wil de ruimte om de 
verwachtingen te managen en de term 'autoriteit' ook te verdienen.
Is voor de eerste fase wenselijk de naam "Ecologische autoriteit" te hanteren en in tekst de 
fasering te duiden: fase 1 in oprichting en fase 2 dóórontwikkeling voor de periode daarna?

• Organisatievorm: In het plan van aanpak is ervoor gekozen om de EA i.o. te plaatsen onder de 
Stichting bureau voor de Commissie m.e.r. Voor de dóórontwikkeling van de EA worden 
meerdere opties benoemd, waaronder continuering hiervan of het oprichten van een nieuwe 
stichting. Voor de instelling wordt uitgegaan van instelling via een instellingsbesluit. Dit 
instellingsbesluit zou vergelijkbare bepalingen kunnen bevatten als in de Omgevingswet zijn 
opgenomen ten aanzien van de Commissie m.e.r.
Ten behoeve van de tweede fase, is het van belang om scherp in beeld te hebben of de EA alleen 
of voornamelijk zal adviseren over de uitvoering van beleid, zoals hiervoor omschreven bij 
'Inhoudelijke scope' en het concept plan van aanpak. Of dat er bij verbreding van de scope ook 
sprake is van toevoeging van advisering ten aanzien van de totstandkoming van wetgeving en 
beleid. In dat laatste geval is mogelijk de kaderwet adviescolleges van toepassing en zal de EA als 
adviescollege moeten worden ingesteld waarvoor een wetgevingstraject doorlopen moet 
worden; en kan een wetgevingstraject opgestart worden indien deze verbreding zich aandient. 
Dit onderdeel van het plan van aanpak behoeft dus met name van WJZ expliciete aandacht.

• Voorzitterschap: In het plan van aanpak wordt een werkwijze beschreven waarbij per advies een 
werkgroep wordt samengesteld met een voorzitter. Er wordt gewekt met een voorzitter en met 
vice-voorzitters. Uitgangspunt is dat de voorzitter het gezicht naar buiten vormt.

• Capaciteitsknelpunten: In de periode tot en met 2023 komt er een zeer grote hoeveelheid werk 
op de EA af ten aanzien van de toetsing van de natuurdoelanalyses en 
gebiedsplannen/gebiedsprogramma's. Dit brengt risico's met zich mee ten aanzien van de 
verhouding tussen tijd/capaciteit/kwaliteit. Het is raadzaam om met de Commissie m.e.r. door te 
praten over dit risico en te bezien om we dit voldoende kunnen afdekken (conform de 
beheermaatregelen die zijn opgenomen in het plan van aanpak).

• Waarborgen voor EA: in het plan van aanpak wordt LNV gevraagd om gedurende een periode 
van tweeëneenhalf jaar garant te staan voor personeelskosten van aan te trekken medewerkers.

3. Punten ter besluitvorming vanuit opdrachtgeverszijde
Samenvatting van de voorgestelde besluiten ten aanzien van governance, bekostiging en 
instellingstermijn:
• Governance inrichten door jaarlijks overleg met de Ecologische autoriteit (voorzitter en 

directeur) en de Minister voor Natuur en Stikstof, DG RTLG en directeur IPO
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Waarover en waarvoor is géén sturing gewenst?
Géén sturing is gewenst over de inhoud van advies, de inhoud van de werkwijze of de bemensing van 
werkgroepen die de EA instelt (door wie wordt een advies opgesteld). Dit borgt mede de 
onafhankelijkheid van de EA. Zie verder ook het door de Commissie m.e.r. voorgelegde concept plan 
van aanpak hierover.

Vormgeving en inrichting van de governance
Gezien de onderwerpen waarop sturing gewenst wordt en gezien het onafhankelijke profiel2 van de 
EA, is de governance prudent in te richten.

onafhankelijk tot stand is gekomen van Rijk en provincies. De Ecologische autoriteit draagt met haar advies bij aan 
ecologische onderbouwing en het op juiste wijze meenemen van ecologische, wetenschappelijke kennis bij besluitvorming 
over plannen en beleid aangaande natuur en stikstof voor het landelijk gebied.

Gezien de aanleiding en aard van de kerntaken is de Minister voor Natuur en Stikstof 
eindverantwoordelijk voor de instelling en beëindiging van de EA en voor de faciliterende rol ten 
aanzien van de EA die nodig is om deze goed te laten functioneren. De EA wordt ingesteld door de 
Minister voor Natuur en Stikstof, namens het Rijk, na besluitvorming hierover in de Ministerraad. Het 
ministerie van LNV vervult de eigenaarsrol. De opdrachtgeversrol wordt door Rijk en provincies 
gezamenlijk ingevuld.

Het voorstel is een jaarlijks overleg (vergaderfrequentie lx/ jaar) in te stellen. Met oog op beoogde 
onafhankelijkheid en het vermijden van schijn van belangenverstrengeling speken we over jaarlijks 
overleg (i.p.v. opdrachtgeversoverleg, stuurgroep of anderszins). In dit jaarlijks overleg komt het 
functioneren van de EA aan de orde en eventuele veranderingen in de taken, scope, 
adviesaanvragers, adviesthema's en/of bekostiging. Hieraan nemen deel de voorzitter en de 
directeur van de EA, de DG RTLG (die voorafgaand intra- en interdepartementaal bevindingen 
verzamelt) en de directeur IPO (die voorgaand bevindingen verzameld vanuit provincies, 
UvW/waterschappen en/of VNG/gemeenten). Daarnaast vindt jaarlijks overleg plaats met de 
Minister voor Natuur en Stikstof (lx/jaar) en de hiervoor genoemde partijen.

De instelling vindt plaats voor een periode van acht jaar. En op basis van een rond 2030 uit te 
voeren evaluatie af te wegen of en op welke wijze voortzetting wenselijk is (bijv, tot en met 2035 
of de periode daar voorbij).

3.1 Governance voor de Ecologische autoriteit
Waarover en waarvoor is sturing gewenst? Kortweg is sturing gewenst op de organisatie en 
werkwijze van de EA. Dit omvat:
• Domein en reikwijdte van de scope en kerntaken van de EA of veranderingen daarin;
• Het op termijn verbreden of aanpassen van de onderwerpen waarover advies wordt 

aangevraagd en de mogelijke adviesaanvragers;
• Het sturen of stellen van prioriteiten in de aanvragen, aanvragers en/of thema's waarover advies 

wordt aangevraagd of anderszins, met het oog op het bijdragen aan het realiseren van het 
benodigde tempo en voortgang in het realiseren van de gestelde doelen;

• De wijze van kwaliteitswaarborgen voor adviezen en producten, zodat gezaghebbendheid 
geborgd blijft;

• Met voorgaande punten samenhangend: de bekostiging van het geheel of deel van de 
organisatie en te leveren adviezen of veranderingen daarin;

• De oprichting/instelling, eventuele beëindiging van de EA of overgang naar een andere 
organisatie en/of governance.
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Tevens is het idee om na een fase 1 vanuit onze kant een tussentijdse evaluatie uit te voeren om na 
te gaan hoe de EA functioneert en of deze functioneert zoals bedoeld. En om dan mede op basis van 
die terugblik en een vooruitblik na te gaan of verbreding/uitbreiding van de EA opportuun is. Zoals 
bijvoorbeeld verbreding van de scope (bijv, ook doelbereik klimaat), adviesaanvragers, onderwerpen 
waarover advies kan worden aangevraagd, verbreding naar advies over beleid (naast advies over 
uitvoering van beleid).

Een overleg wordt voorafgegaan door een ambtelijke voorbereidingsgroep, bestaande uit 
deelnemers vanuit de betrokken departementen, IPO (en mogelijk UvW en/of VNG). Deze ambtelijke 
voorbereidingsgroep komt twee keer per jaar bij elkaar. Om ervaringen uit te wisselen, om eventuele 
veranderingen in hiervoor genoemde sturingsthema's te bespreken en om het jaarlijks overleg met e 
EA voor te bereiden.

Doordat dit via dit gremium verloopt, wordt het overzicht op het totaal aan 
adviesaanvragen bewaard, kan geadviseerd worden over prioritering wanneer het totaal 
aan opdrachten binnen een bepaalde periode de capaciteit van de EA te boven gaat en 
kan samenhang worden aangebracht tussen verschillende adviesaanvragen.
Dit gremium vervult als het ware een poortwachtersfunctie waarin een go of een uitstel 
voor een toetsings-/beoordelings- of adviesvraag wordt vastgesteld. Het betreft hier 
enkel een marginale toets op compleetheid van documenten (en kijkt niet naar de 
inhoud). En zij kan en desgewenst adviseren over het stellen van prioriteiten in de 
behandeling van adviesaanvragen, zoals in het plan van aanpak is voorgesteld.
De EA organiseert zelf een screening op de kwaliteit van de aangeleverd informatie / 
document dat voor een (toetsings)advies wordt voorgelegd aan de EA. Om dit soepel te 
laten verlopen, maakt de EA vooraf inzichtelijk welke kwaliteit van aangeleverde 
documenten verwacht wordt.
De Commissie m.e.r. heeft dit advies meegegeven naar aanleiding van ervaringen met de 
toetsing van de milieu effect rapportages. Hiermee wordt beoogd dat toetsing door de 
EA (gegeven de beperkte capaciteit) efficiënt ingezet kan worden en te borgen dat de EA 
inzet pleegt op producten die eigenlijk nog niet toe zijn aan toetsing.

3.2 Hoe wordt inzet van de Ecologische autoriteit bekostigd?
De EA maakt kosten. Dit betreft grofweg initiële opstartkosten (o.a. oprichting, inrichting, website, 
enz.), kosten voor basisvoorziening (leiding, secretariaat, huisvesting, kantoorvoorzieningen, 
automatisering, administratie, enz.) en kosten voor adviezen (inzet van werkgroep met deskundigen 
en bijkomende kosten).

Praktische inrichting:
• Het voorstel is een aantal personen te benoemen vanuit LNV / RTLG en mogelijk/desgewenst 

vanuit IPO en andere departementen, die zullen fungeren als eerste aanspreekpunt voor de EA.
• De EA kan alleen gevraagd advies opstellen of anderszins in opdracht producten opleveren in 

opdracht van de overheden die een positie hebben in de governance-structuur; in het 
startstadium zijn dit Rijk (namens deze LNV) en IPO (mede namens provincies). Andere 
overheden of derden kunnen mogelijk op termijn opdrachten geven aan de EA, als daartoe 
besloten wordt.

• Wanneer de EA gevraagd wordt om advies uit te brengen of een toetsende rol te vervullen, dan 
wordt hiervoor een uitvraag gedaan via het aanspreekpunt, waar ook de benodigde middelen 
aan verbonden worden.

• Het in te richten aanspreekpunt fungeert tevens als een gremium waarlangs de opdrachten aan 
de EA worden uitgezet. Dit gremium fungeert tevens als poortwachter of sluis, met het oog op 
het benodigde tempo en een efficiënte inzet van de EA.
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Als systeemverantwoordelijke neemt het Rijk in deze initiële fase de kosten voor de inzet van de EA 
voor haar rekening, zodat de EA is op- en in te richten en deze tegelijkertijd de voorziene piekinzet 
georganiseerd kan krijgen. Met dit voorstel geeft het Rijk, mede namens provincies, invulling aan hun 
verantwoordelijkheid om te versnellen op de urgente nationale opgaven op het gebied van natuur en 
stikstof. Ook is op deze wijze eenvoudig te voorzien in vergoeding van adviesaanvragen die bruikbaar 
zijn voor alle betrokkenen (bijv, ontwikkeling van handreikingen) en een voorziening te treffen, zodat 
de EA ook ruimte heeft om desgewenst ongevraagd advies uit te brengen. En tot slot is op deze wijze 
te voorzien in vergoeding voor initiële opstartkosten en het verkrijgen van het benodigde tempo.

Motivatie voor dit voorstel is dat de natuurdoelanalyses en de gebiedsprogramma's in het kader van 
het NPLG als ook de adviesaanvragen hierover aan de EA nieuw zijn. Deze documenten en een 
toetsing door de EA vormen een cruciale schakel in de aanpak van de opgaven voor natuur en 
stikstof. De gebiedsprogramma's vormen een door het Rijk voorgeschreven onderlegger voor het 
NPLG, die op hun beurt mede gebaseerd moeten zijn op de te ontwikkelen natuurdoelanalyses. 
Gezien de bestuurlijk en wettelijk gemaakte afspraken over oplevering van natuurdoelanalyses en 
gebiedsprogramma's, leidt dit tot een grote piek aan te leveren adviezen in 2022 en 2023.

NB binnen de instellingstermijn is sprake van een fase 1 waarin sprake is van toetsen van 
Natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma's. In die fase is ook sprake van bewust en gericht leren en 
ontwikkelen, het uitvoeren van pilots en aan de hand daarvan door ontwikkelen van de toetsing en 
het functioneren van de EA. Na die fase van in oprichting is de eerder genoemde tussentijdse 
evaluatie voorzien. En mede op basis van die tussentijdse evaluatie door te gaan naar fase 2 (voor de 
periode tot aan 2030), waarbij dan verbreding en uitbreiding van taken wordt afgewogen.

Voorstel is om te starten met bekostiging van de inzet van de EA door het Rijk vanuit het 
Transitiefonds. En om op termijn (na de tussentijdse evaluatie) af te wegen over te gegaan naar 
bijvoorbeeld bekostiging van de basisvoorzienig door het Rijk en bekostiging van adviezen door de 
adviesaanvragers.

Na de fase 1 die in ieder geval 2022 en 2023 omvat, kan mede op basis van de inzichten uit het uit te 
voeren artikel 2 (van de wet financiële verhouding)-onderzoek, blijken of dóórontwikkeling van de 
wijze van bekostiging opportuun is. Bij die afweging over dóórontwikkeling van de wijze van 
bekostiging, bijvoorbeeld na 2023, wordt rekening gehouden met de inzichten uit een dan uit te 
voeren tussentijdse evaluatie. Hierbij wordt gekeken of sprake is van (perspectief op) een 'draaiende' 
situatie. En waarbij rekenschap is te geven van overzienbare en voorspelbare adviesaanvragers en 
onderwerpen, de eventuele uitbreiding daarvan. Door op termijn ook rekening te houden met een 
vergoeding vanuit adviesaanvragers blijft een prikkel aanwezig bij aanvragers om het aanvragen van 
adviezen goed af te wegen en niet ongelimiteerd vragen neer te leggen bij de EA. Tevens ontstaat 
hiermee enigszins aansluiting bij de werkwijze zoals die binnen Nederland gebruikelijk is voor 
adviesaanvragen bij de Commissie m.e.r.

3.3 Welke instellingstermijn?
Voorstel is uit te gaan van een instellingstermijn van bijvoorbeeld vooralsnog acht jaar en rond 2030 
een tweede evaluatie uit te voeren om terug te blikken en af te wegen of en op welke wijze 
voortzetting wenselijk is (bijv, tot en met 2035 of de periode daar voorbij). Deze keuze komt voort uit 
de wettelijk en bestuurlijk gestelde doelen en mijlpalen voor 2030 en 2035. Na de impuls die het 
kabinet mede met het Transitiefonds heeft gegeven, zou sprake moeten zijn van een gestabiliseerde 
uitvoering van ieders wettelijke taken. Hiermee wordt gekozen om de EA niet permanent in te stellen 
en op gerichte momenten te bezien of voortzetting wenselijk is.
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Voorstel is «brief van Minister voor NenS, na behandeling in de Ministerraad, en daarin verzoek te 
doen aan en opdracht te geven aan Stichting Bureau Commissie m.e.r. voor uitvoering van de taken 
voor de EA. En in deze brief het ingediende plan van aanpak als uitgangspunt te nemen, aangevuld 
met de punten zoals behandeld in paragraaf 2.2. Appreciatie.» Hiermee wordt invulling gegeven 
aan het kabinetsbesluit voor de instelling van een EA, zoals opgenomen in het Coalitieakkoord.

Motivatie van bovenstaande voorstel is gelegen in de wens van Rijk, provincies, IPO en alle betrokken 
partijen (maatschappelijke organisaties, ondernemers en anderen) om zo snel mogelijk met de EAte 
kunnen starten. Tevens biedt dit voorstel voldoende ruimte voor een adaptieve en lerende aanpak, 
waarbij kan worden ingespeeld op veranderende inzichten en behoeften.

Instelling van een EA in oprichting. Mede op grond van tussentijdse evaluatie kan bezien worden of 
nog een bijstelling in de wijze van instellingen nodig is. De Commissie m.e.r. en opdrachtgeverszijde 
hebben met deze werkwijze ook de tijd en ruimte om te onderzoeken wat de beste definitieve 
rechtsvorm wordt en hierop desgewenst door te ontwikkelen.

De vraag aan de Commissie m.e.r. voor een plan van aanpak voor de EA en het voorgelegde concept 
plan van aanpak maken helder dat de EA adviseert over in ieder geval natuurdoelanalyse en 
gebiedsprogramma’s; dit betreft de uitvoering van beleid (en niet over beleid). Voor de eerste fase 
zal hier primair de focus op liggen. Daarna kan, mede op basis van de uit te voeren tussentijdse 
evaluatie, uitbreiding van de scope worden overwogen. Die uitbreiding kan dan mogelijk betrekking 
hebben op advisering over de onderbouwing van beleid of op termijn mogelijk advisering over 
wetgeving en beleid.

Omdat de EA in de fase 1 niet adviseert over het opstellen van wetgeving of beleid, is instelling via 
een wetstraject of Algemene maatregel van bestuur niet vereist (ingevolgde de Kaderwet voor 
Adviescolleges). Dit betekent dat ook andere mogelijkheden in beeld zijn voor de instelling van de EA 
dan enkel een route via een wetstraject voor instelling van een adviescollege of een wetstraject voor 
wijziging van bijvoorbeeld Omgevingswet of Omgevingsbesluit, waarin nu bijvoorbeeld de Commissie 
m.e.r. is ingesteld.

4. Ter kennisgeving stand van denken over wijze van instellen
Onderstaande analyse geeft de stand van denken weer zoals die in samenwerking met WJZ van LNV 
in ontwikkeling is. Over dit onderwerp vindt binnen LNV nog nadere afstemming plaats als ook met 
de Commissie m.e.r., omdat dit onder meer samenhangt met de in het concept plan van aanpak 
voorgestelde inhoud en scope van de EA, de voorgestelde werkwijze en de rechtsvorm. Voor 
komende week is een overleg belegd tussen LNV en Commissie m.e.r. om dit nader af te stemmen. 
Pas daarna volgt een voorstel over de wijze van instellen.
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Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie 
inclusief archivering, Communicatie en Huisvesting.

Voor de langere termijn is er mogelijk een behoefte aan verbreding van scope van de ecologische 
autoriteit: van stikstofgevoelige natuur waar de focus in beginsel op ligt naar de integrale opgave ten 
aanzien van natuur, water en klimaat en daarmee invulling te geven aan de scope die voor de 
ecologische autoriteit voorzien wordt in het coalitieakkoord.

Een beschrijving van hoe de inzet van de ecologische autoriteit verhoudingsgewijs verdeeld is 
over de verschillende stappen van het bestuurlijke besluitvormingsproces (bijvoorbeeld: wat is 
de verhouding tussen advisering aan de voorkant, o.a. via handreikingen, en beoordeling aan de 
achterkant?).
Een beschrijving van de rechtsvorm en organisatievorm van de ecologische autoriteit en de wijze 
waarop deze organisatievorm zich verhoudt tot de afzonderlijke organisaties die samen de 
ecologische autoriteit vormen. Daarbij dient ook beschreven te worden hoe 
verantwoordelijkheden belegd zijn en waar en hoe de eindverantwoordelijkheid voor de 
ecologische autoriteit als geheel belegd is. Een doorkijk naar het instellingsbesluit (of andere

Doel en scope
De ecologische autoriteit is onafhankelijk en beschikt voor de korte termijn over ecologische, 
wetenschappelijke kennis ten aanzien van stikstofgevoelige natuur en gebruikt deze voor:
• Kwaliteitsborging door middel van gevraagde en ongevraagde advisering, beoordeling en 

reflectie ten aanzien van plannen en beleid.
• Het opstellen van handreikingen die inzichtelijk maken hoe ecologische kennis in de praktijk 

toegepast kan worden.
• Het doen van gezaghebbende uitspraken over de (voorgenomen) aanpak op gebiedsniveau in 

relatie tot ecologische vereisten en doelen. Dit betreft onder andere uitspraken in het kader van 
de beoordeling van natuurdoelanalyses, en de gebiedsplannen die medio 2023 door de 
provincies worden opgeleverd.

Opdracht
Het plan van aanpak dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
• Een beschrijving van de kaders en randvoorwaarden waarbinnen de uitvoering van het plan van 

aanpak dient te passen. Hiervoor gelden in ieder geval de kaders en randvoorwaarden zoals in 
hoofdstuk 2 van dit document beschreven.

• Een beschrijving van de doelen van de ecologische autoriteit en de afbakening van zowel de aard 
van de activiteiten als inhoudelijk scope van de ecologische autoriteit (waarbij in ieder geval de 
kaders en randvoorwaarden uit hoofdstuk 2 van dit document in acht worden genomen), 
inclusief de wijze waarop adviezen aangevraagd kunnen worden en door welke partijen

• Een beschrijving van de verwachtte hoeveelheid te leveren adviezen en de mogelijke wijze(n) 
waarop dit georganiseerd kan worden.

• Een begroting waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de begroting voor het eerste jaar dat 
de ecologische autoriteit in bedrijf is en een doorkijk naar de begroting voor de vervolgjaren. Een 
beschrijving van de bekostigingswijze en eventuele subsidievoorwaarden, vergoedingen (van 
deskundigen en inzet OBN, TEO), wijze van financiële verantwoording. Een beschrijving van de 
concrete activiteiten die de ecologische autoriteit uitvoert, de termijnen daarvoor en de concrete 
resultaten die deze activiteiten opleveren, aan de hand van bijvoorbeeld het PIOFACH model:
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werkzaam zijn, dient hierbij ook expliciet inzichtelijk te worden gemaakt hoe bij het betrekken van de TEO om wordt gegaan 
met de ambtenaren binnen de TEO, welke rol zij hebben bij het opstellen van adviezen en hoe daarbij te allen tijden kan 
worden uitgesloten dat de onafhankelijkheid van de ecologische autoriteit in het geding komt.

wijze waarop de instelling van de ecologische autoriteit geformaliseerd wordt)3 kan hier deel van 
uitmaken.
Een beschrijving van de wijze waarop experts die werkzaam zijn bij OBN, TEO of de Commissie 
m.e.r. indien van toepassing betrokken worden bij de uitvoering van de activiteiten van de 
ecologische autoriteit.4
Een beschrijving van de wijze waarop experts die niet werkzaam zijn bij OBN, TEO of de 
Commissie m.e.r. indien van toepassing betrokken worden bij de uitvoering van de activiteiten 
van de ecologische autoriteit.
Een planning.
Een beschrijving van de wijze waarop de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de door de 
ecologische autoriteit op te leveren producten en resultaten geborgd wordt.
De wijze waarop het voorzitterschap van de ecologische autoriteit wordt ingevuld voor de 
autoriteit zelf, en voor de afzonderlijke adviezen.
Een doorkijk naar de mogelijkheden om op de lange termijn de advisering door de ecologische 
autoriteit mogelijke te verbreden met advisering over effecten van plannen op de integrale 
opgave ten aanzien van natuur, water en klimaat.
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Proeftuin openbaarheid DGO-stukkenKorte titel

0 Informerend x Besluitvormend 0 MeningvormendKarakter

Het DGO wordt gevraagd: Zie samenvatting.Beslispunt(en)

Besproken in DT (23/5), DO (17/6) en DGO (22/6)Afstemming

Korte samenvatting van de 
inhoud

Contactpersoon:
Directie of departement: LNV

Voorafgaand aan de publicatie zal het DGO (eind september) worden 
geïnformeerd over de voortgang en werkwijze. Daarbij geldt dat, 
voordat wordt overgegaan tot openbaarmaking, het proces is 
ingeregeld en er heldere afspraken zijn over taken en rolverdeling.

Vervolgproces (geplande 
behandeling in:)

In de periode - februari t/m april zijn de stukken van het DGO 
geanalyseerd tbv de proeftuin openbaarheid DGO. In het DGO van 
22 juni zijn de bevindingen besproken en is een positieve 
waardering uitgesproken. In het DGO van 6 juli worden definitieve 
afspraken over het vervolg gemaakt.

Programma Til
Het Programma Til voert de regie op alle verbeter- en 
vernieuwingstrajecten op het gebied van informatiehuishouding, 
openbaarmaking en Woo. Onderdeel hiervan is ook de verkenning 
naar een fundamenteel andere aanpak van openbaarmaking. De 
inzichten en ervaringen uit deze pilot zullen mee worden genomen in 
deze verkenning. Vanuit Til vindt hierover ook interdepartementaal 
afstemming plaats.

Het informeren van de betrokken bewindspersonen zal plaatsvinden 
onder regie van DG LG&S.

Eind september wordt een terugkoppeling gegeven op de stand van 
zaken..

Start pilot
Door in te stemmen met een pilot wordt het startsein gegeven om 
de noodzakelijke tactische en operationele voorbereidingen te 
treffen. De voorbereidingen en uitvoering worden projectmatig 
opgepakt. Hierin is een nauwe samenwerking tussen de collega's 
van de DG LG&S, de expertise vanuit WJZ en CIO-Office en het 
programma Transparantie in Informatie (Til). In aanloop naar 
oktober worden de juiste stukken voor openbaarmaking 
geselecteerd, geanalyseerd en klaargezet voor publicatie. Daarmee 
ontstaat ook beter inzicht in de tijdsbesteding die dit vraagt vanuit 
het secretariaat DGO en de ondersteuning.

Aanbiedingsformulier 
Dg-overleg stikstof 
6 juli

Het DGO wordt gevraagd:
in te stemmen met de start van een pilot actieve 
openbaarheid DGO;
met daarbij een eerste publicatiemoment in oktober (in 
aansluiting op een moment dat besluitvorming naar de TK 
gaat).
besluitvorming hierover voor te leggen aan de betrokken 
bewindspersonen.

5.1.2.E
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/ / (Til)

2

De volgende persoon/personen 
zullen aanwezig zijn om toe te 
lichten

Bijlage(n)
Eventuele aanvullende 
opmerkingen

Memo Proeftuin openbaarheid DGO 
nvt

5.1.2.E 5.1.2.E 5.1.2.E
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3

(versie tbv le bespreking in DGO)

memo
Bijlage(n)

gedeeld op moment dat het kabinet haar afweging heeft gemaakt.

De analyses in de proeftuin zijn uitgevoerd door CIO Office (
WJZ ( ), met ondersteuning vanuit IMI (
resultaten zijn afgestemd met het secretariaat ( /

Bevindingen

Pagina 1 van 4

In de proeftuinopzet is gekozen voor het scenario 'Ruimhartige verantwoording'. 
In dit scenario worden na besluitvorming en na het versturen van de Kamerbrief 
de relevante achterliggende stukken, zoals agenda's, besluitenlijsten en verslagen 
van het DGO, nota's, analyses en/of kwartaalrapportages openbaar gemaakt via 
Rijksoverheid.nl of een ander passend portal. De uitzonderingsgronden van de 
Wob/Woo blijven van toepassing. In dit scenario wordt informatie ruimhartig

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

Directoraat-generaal Natuur, 
Visserij en Landelijk gebied

De aanleiding voor de proeftuin is de komst van de Wet open overheid (Woo, 
sinds 1 mei 2022 van kracht) en de toezeggingen vanuit het kabinet naar 
aanleiding van het POK-rapport (Commissie Kinderopvangtoeslag). De ervaringen 
uit de pilots openbaarmaking (iov pSG LNV en pSG EZK) hebben daarbij geleid tot 
de kansenverkenning voor een proeftuin Stikstof.

Aanpak
In de periode tussen februari t/m mei zijn de vergaderdocumenten van het DGO 
geanalyseerd en getoetst op uitzonderingsgronden volgens de Wob/Woo. In een 
aantal gevallen is daarbij advies gevraagd aan WJZ of de auteurs van de 
betreffende stukken.

Proeftuin openbaarheid DGO - eerste 
bevindingen/voorlopig advies

Proeftuin openbaarheid DGO
Op donderdag 13 januari 2022 heeft het DGO Stikstof ingestemd met een 
proeftuin rond actieve openbaarmaking van DGO-stukken, waarbij de stukken 
voorbereid worden conform de vereisten voor openbaarmaking, maar nog niet 
feitelijk gepubliceerd.

Aan
DT LG&S
DO Stikstof
DGO Stikstof

Datum
juni 2022

Kenmerk
DGNVLG / 22057462

Kopie aan

Bespreekpunten
Aan het DGO vragen wij het volgende:

te reflecteren op de bevindingen en het advies voor vervolg.

),
). De

)■

Behandeld door
/5.1.2.E 5.1.2.E

5.1.2.E

5.1.2.E 5.1.2.E

5.1.2.E 5.1.2.E

5.1.2.E
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Directoraat-generaal Natuur, 
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Openbaarmaking van de DGO-stukken biedt toegevoegde waarde. 
De stukken geven een goed beeld van hoe het beleid tot stand komt en 
welke argumenten en overwegingen daarbij een rol spelen. De inschatting 
is dat openbaarmaking van de DGO-stukken een toegevoegde waarde 
heeft in aanvulling op de Kamerbrieven en bijgevoegde beslisnota's. De 
informatie zal vooral van waarde zijn voor journalisten en stakeholders. In 
het dossier Stikstof gaat her hier om een aanzienlijke groep.
Persoonsgegevens zoals namen worden gelakt. Namen van auteurs 
van nota's behoren te worden gelakt. De verslagen van het DGO zijn 
reeds 'open-by-design' opgesteld en bevatten geen namen. Het 
geanonimiseerd verstrekken van persoonlijke beleidsopvattingen over 
politiek gevoelige dossiers is een onderdeel van het kabinetsbeleid. 
Tegelijkertijd geldt wel dat de namen van de betrokken DG's gemakkelijk 
via internet zijn te achterhalen. Eventueel kan standaard in de verslagen 
worden opgenomen dat de deelnemers aan de overleggen bestaan uit de 
betrokken DG's, en/of hun vervangers, en/of andere betrokken experts. 
Hierdoor wordt het minder makkelijk om uitspraken terug te voeren op 
personen.
Het procesbelang van de staat vormt in enkele gevallen een 
uitzonderingsgrond. In enkele passages uit de nota LSV en SSRS en in 
de 'Toets aan wettelijke eisen PSN' is er sprake van een schets van 
juridische risico's. Indien er sprake is van een beleidsmatige afweging, 
behoort deze - in het geval van een eventueel Wob/Woo-verzoek - 
openbaar gemaakt te worden. In het geval dat er sprake is van juridische 
procesrisico's is de lijn vanuit WJZ om dit uit te zonderen van 
openbaarmaking (de eerste beoordeling hiervoor ligt bij de betrokken 
medewerker). In dat geval zal bij een Wob/Woo-verzoek een klein deel 
worden gepubliceerd. De afweging is om het stuk wel actief openbaar te 
maken (met delen gelakt), omdat anders de suggestie kan worden gewekt 
dat bepaalde informatie wordt achtergehouden, of bijvoorbeeld een 
samenvatting te publiceren.
Openbaarmaking van de verslagen van het DGO is niet in strijd 
met de eenheid van het kabinetsbeleid. Volgens staand beleid kunnen 
discussies tussen ambtenaren openbaar gemaakt worden. Dit wordt 
slechts anders indien er een expliciete verwijzing naar de minister in staat, 
bijvoorbeeld in een zin als: 'Onze minister is hier faliekant tegen'. In 
dergelijke gevallen worden deze onderdelen gelakt met een beroep op 'de 
eenheid van het kabinetsbeleid'. De verslagen van het DGO in de 
proeftuinperiode bevatten geen brisante uitspraken.
Namen van betrokken organisaties kunnen worden openbaar 
gemaakt. Dit is staand beleid. Daarbij is het zorgvuldig om de betrokken 
organisatie - zoals bijvoorbeeld LTO - over deze openbaarheid te 
informeren. In uitzonderlijke gevallen kan deze informatie gelakt worden 
met een beroep op 'het belang van de staat' of'onevenredige benadeling'. 
Het actief openbaar maken van concepten is onwenselijk. Sommige 
stukken worden vooraf gegaan door een reeks concepten, met inbreng en 
suggesties van tal van betrokkenen. Openbaarmaking van dergelijke 
concepten kan leiden tot verwarring en biedt weinig toegevoegde waarde 
in termen van transparantie.
Aandacht voor hybride gespreksverslagen. Een aandachtspunt is dat 
bij de publicatie van een Kamerbrief alleen de stukken worden 
gepubliceerd die betrekking hebben op de beschreven besluitvorming. Het

Kenmerk
DGNVLG / 22057462
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gaat dan om de vraag hoe om te gaan met hybride agenda's en 
gespreksverslagen, dat wil zeggen agenda's en verslagen waarin 
meerdere dossiers worden besproken die een verschillend ritme van 
besluitvorming - en daarmee ook van openbaarmaking - hebben. Vaak 
zal dat niet problematisch zijn, maar in gevallen waarin dergelijke 
vroegtijdige openbaarmaking problematisch wordt geacht kunnen deze 
passages van openbaarmaking worden uitgezonderd met een beroep op 
het belang van de staat.

Kenmerk
DGNVLG / 22057462

Overige organisatorische en technische aandachtspunten:
De stukken zijn niet altijd in Rijksformat opgesteld ('sjabloon Domus'). 
Het is bij publicatie belangrijk hier wel op te sturen. Overwogen kan 
worden het sjabloon van de beslisnota te hanteren, zeker daar waar 
uitzonderingsgronden van toepassing zijn. Hiermee wordt ook voor de 
leden van het DG-Overleg direct inzichtelijk welke informatie (bij 
voorkeur) wordt uitgezonderd van openbaarmaking.
Bij een eventuele publicatie is leesbaarheid soms een aandachtspunt. Het 
stuk omtrent snelheidsverlaging bevat bijvoorbeeld veel technische 
informatie die voorkennis vergt van de lezer. Met een korte inleiding op de 
achterliggende systematiek kan dit opgelost worden.
In het verslag (DGO 3/2) wordt aangegeven dat de conceptregeling MGO 
niet aan de MR wordt voorgelegd. Advies: daarbij toelichten dat deze 
besluitvorming past binnen het mandaat van het DGO. Anders kan de 
suggestie worden gewekt dat het DGO de MR niet altijd volledig 
informeert.
Veel stukken zijn niet in het standaard-format opgesteld. En mogelijk ook 
niet gearchiveerd in Domus? Het is aan te raden dit wel te doen, ook als 
de input van andere ministeries komt (LNV, vanuit de secretarisrol). 
Naamgeving document is niet consistent (soms ook niet met titelblad) en 
versienummer ontbreekt, is alleen op datum gemarkeerd of 
geautomatiseerd toegevoegd ('002').
Sommige stukken kennen de kwalificatie 'vertrouwelijk', maar het is 
onduidelijk wie dit heeft bepaald en tot wanneer de kwalificatie geldt. De 
interpretatie is dat hiermee wordt bedoeld dat tijdens de bespreking een 
regime van beperkte verspreiding geldt, maar dat dit na besluitvorming 
openbaar gemaakt kan worden.
De informatie is soms over veel stukken verdeeld (adviesstuk, oplegger, 
bijlagen). Het is aan te raden te sturen op een helder format (adviesnota 
met vaste indeling, toelichting in bijlagen). Dit draagt bij aan de 
leesbaarheid, ook bij openbaarmaking.

Advies voor vervolg
De stukken kunnen, behoudens de genoemde uitzonderingen, openbaar 
worden gemaakt als verantwoording achteraf op het moment van het 
uitbrengen van de Kamerbrief. Dit betekent dat de stap naar actieve 
openbaarmaking gezet kan worden.
Het mogelijke vervolgtraject zal worden opgepakt onder regie van het 
programma Transparantie in Informatie (Til, in opdracht van pSG LNV en 
pSG EZK), van waaruit ook de interdepartementale afstemming (met BZK) 
plaatsheeft. Het traject kan mogelijk aansluiten bij het traject 
'fundamentele andere aanpak actieve openbaarmaking' dat onlangs is 
gestart bij EZK/LNV.
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Besluitvorming over het starten met actieve openbaarmaking zal dan ook 
in samenhang met dit programma moeten plaatsvinden, zodat het aansluit 
bij de departementale en interdepartementale beleidslijn.
Publicatie vindt, zoals eerder afgesproken, dan plaats op het moment van 
verschijnen van de Kamerbrief, als integrale set achtergrondstukken op 
aanpakstikstof.nl1. Alleen de relevante stukken uit de overleggen worden 
daarbij gepubliceerd.
Om de stap te zetten dient eerst een proces te worden ingericht waarbij 
de stukken bij creatie in het juiste sjabloon en met heldere naamgeving 
en status (versie, concept/definitief) worden opgesteld. Vooraf kan worden 
aangegeven of de auteur reden ziet om informatie uit te zonderen van 
openbaarheid, zodat dit meegenomen kan worden in de overweging in 
geval van actieve openbaarmaking. Ook is het advies de verslagen op 
thema te clusteren (of op te splitsen), zodat bij publicatie het relevante 
gedeelte gepubliceerd kan worden.
Medewerkers zullen hierbij actief dienen te worden betrokken. Een 
handreiking/instructie kan helpen om de stukken op de juiste manier op te 
stellen. Daarbij krijgt ook veiligheid expliciet de aandacht (denk aan 
anonimisering, steun vanuit management). Ook moet bekend zijn waar 
voor ze voor ondersteuning terecht kunnen.
Nb Uit de proeftuin blijkt dat het hier vooral gaat over technische 
aandachtspunten. Inhoudelijk zijn de stukken grotendeels al geschikt voor 
openbaarmaking. De verwachte tijdsinvestering vanuit de medewerkers 
lijkt hierdoor beperkt.
Een toets op de stukken, voorafgaand aan publicatie, is wel wenselijk. Dat 
vraagt expertise vanuit het secretariaat DGO, WJZ en CIO Office. Bij 
twijfel wordt het besluit voorgelegd aan de DG Stikstof. De ondersteuning 
vanuit WJZ en CIO Office wordt logischerwijs opgepakt onder regie van 
het programma Til.
Gezien de aard van dit dossier is bestuurlijke steun wenselijk om het 
voornemen tot actieve openbaarmaking voor te leggen aan de minister 
Natuur en Stikstof.

Kenmerk
DGNVLG / 22057462
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Datum

Bijlage(n)

Verslag

Interdepartementaal DG overleg stikstof

1 maart 2022, 09.00-10.30 uur
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Omschrijving

Voorzitter

Intern 
gebruik

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

Secretaris

Vergaderdatum en -tijd

Locatie

Programma DG Stikstof 

Behandeld door
De zwartgedrukte afkortingen staan voor de inbreng 
vanuit het genoemde organisatie-onderdeel.
(vb. DGS staat voor Directoraat-generaal Stikstof)

Uit de verslagen van:
1 maart/17 maart/17 mei/1 juni/6 juli

Mededelingen
Op 10 maart is een CD Stikstof in de Tweede Kamer gepland. Het CD over de
Hoofdlijnenbrief is op 6 april. De planning voor de het schrijven van de Hoofdlijnbrief 
wijzigt niet.

Hoofdlijnenbrief
Er is een notitie en een ontwerp-inhoud meegestuurd ter bespreking.

DGS geeft aan dat stikstof niet alleen het realiseren van de natuuropgave via het NPLG 
is. Het NPLG is een van de instrumenten om de doelstellingen te realiseren. De 
stikstopgave is breder, zoals toestemmingsverlening en ontwikkelruimte. Dit blijkt ook 
uit de naam van de nieuw te vormen DG, waarin stikstof apart wordt genoemd 
(werknaam DG Landelijk Gebied en Stikstof).
LNV/NVLG benadrukt dat het onderliggende probleem de biodiversiteit is en dat dit in 
de brief naar voren dient te komen
LNV/DAD wijst op de passage waarin staat dat de domeinen 
mobiliteit/industrie/energie niet aanvullend hoeven bij te dragen aan de 
stikstofopgave, omdat dit via de klimaataanpak loopt, met uitzondering van de 
piekbelasters. Geldt dit ook voor de landbouw? Dat is niet helder in de brief. Hij wijst 
er voorts op dat de gebiedsgerichte aanpak een mix is van generiek beleid en 
gebiedsgericht beleid. Tot slot staat er dat dierrechten zullen worden opgekocht, terwijl 
de opkoop over meer gaat dan alleen dierrechten.
Verder is hij het eens met de punten uit de oplegger.
DGS antwoordt dat er een verdiepend gesprek over klimaat en landbouw 
georganiseerd zal worden. ACTIE
BZK geeft aan dat er sprake is van huidige beleid, een actieprogramma voor 2022 en 
2023 (versnelling) en nieuw beleid. Bij al deze zaken is de vraag hoe zich dat tot
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BPZ / 20087716

elkaar verhoudt en welke stikstofruimte er komt voor de woningbouw? 
Welke verdelingsafspraken zijn er? Voorts moet er meer regie op de 
verdeling van de ontwikkelruimte komen. En hoe ga je om met de onderdelen die niet 
in het NPLG zitten?
DGS antwoordt dat het beleid niet allemaal via het NPLG zal gaan. Het stikstofbeleid is 
breder, en het NPLG gaat over het landelijk gebied. Verbetering van de natuur is de 
belangrijkste doelstelling. Het gesprek over woningbouw zal apart worden gevoerd. 
Wel zal een zin hierover worden toegevoegd aan de brief. ACTIE 
lenW/Water en Bodem wil meer scherpte in de brief over drie aspecten: korte en 
lange termijn, rijk-regio en vrijwilligheid-dwang. In de brief ontbreekt een plan-b, voor 
het geval de doelstellingen niet worden gehaald. En de opgaven versterken elkaar niet 
altijd. Zo werkt zonering niet zonder meer voor de verbetering van de waterkwaliteit 
DGS is het eens met de opmerkingen en zal de brief hierop screenen. Het is de eerste 
keer dat het nieuwe kabinet het beleid en de dilemma's uiteen kan zetten. Dat moet 
goed verwoord zijn.
Fin wil een passage over de financiën in relatie tot de Voorjaarsnota. In de stukken 
staat nu dat een doorrekening niet mogelijk is, maar toch is het wel belangrijk om aan 
te geven dat er perspectief komt op een doorrekening. In de stukken staat dat er 
wordt gericht op de VHR-doelen in 2050. Dat zou voorzichtiger omschreven moeten 
worden.
DGS antwoordt dat het moeilijk is om nu een doorrekening te maken. We zullen vooral 
het proces daarnaartoe helder maken, en wat op korte termijn dan wel daarna 
gebeurt.
LNV/NVLG vraagt hoe we provincies ertoe kunnen brengen om stappen te zetten als 
ze niet leveren.
JenV ziet dat de brief nu sterk gericht is op doelen en minder op instrumenten. Neem 
die instrumenten mee in de brief, want dat is nodig voor het wetgevingsprogramma. 
lenW/Mobiliteit ziet een aantal onderwerpen waar politieke weging nodig is. Zoals 
ontwikkelruimte, relatie met NPLG, verplichtendheid. Hoe gaan we dat proces in gang 
zetten? De stikstofreductie van 74% in 2035 wordt met deze aanpak niet gehaald. Wat 
gaan we dan doen? Gemakkelijke oplossingen zijn er niet.
DGS wijst op de onontkoombare aanpak en de escalatiemechanismes die zijn 
ingebouwd, zoals het versnellen en het verdelen. Niettemin is het een grote opgave. 
AZ vraagt aandacht voor de politiek keuzes die er gemaakt moeten worden. Geef dat 
aan in de brief. Geef ook duidelijk aan wat de beperkte ontwikkelruimte betekent voor 
de andere opgaven uit het Coalitieakkoord, zoals bijvoorbeeld de woningbouwopgave. 
BZK : belangrijk is dat de structurele aanpak met de afspraken nogmaals worden 
bevestigd
Def vraagt aandacht voor kennis en de lerende aanpak, bijv, op de punten van 
rijkskaders en uitvoering door provincies, en het uitkopen en andere veranderingen. 
Benoem pilot projecten om hiermee ervaring op te doen.
DGS : dit zal worden meegenomen.
LNV/NVLG : geef duidelijk aan dat er voorlopig geen of nauwelijks ontwikkelruimte is. 
In de brief staat dat behoud niet in alle gebieden is gegarandeerd. Kijk naar deze 
formulering.
lenW/Water en bodem vraagt naar de scope van de stikstofopgave en het NPLG. 
DGS geeft aan dat de stikstofopgave is gericht op de drie doelstellingen van 
internationale verplichtingen. Andere opgaven passen daar in principe niet in, tenzij

Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken
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het bijdraagt om de doelstellingen te behalen. Zo is de transitie van de 
landbouw nodig om de doelen te bereiken

Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken

Concept-Hoofdlijnenbrief
De voorzitter geeft aan dat er veel contact is geweest bij de samenstelling van deze brief. 
Het is een belangrijk document. De behandeling in de RFL is op 29 april. lenW heeft een 
inbreng per mail geleverd.

DGS: het is echt een hoofdlijnenbrief. Er komen daarna nog meer brieven. 
LNV/DG RTLG vindt het een mooie brief. LNV/DG RTLG heeft de volgende 
opmerkingen:
p. 4 : de sociaal-economische factoren zijn niet van belang voor de regionale doelen, 
maar voor de maatregelen
p. 5 : de definitieve gebiedsdoelstellingen voor de provincies worden in juli 2023 
vastgesteld, de richtinggevende eerder in april 2022. Wat is de reden van dit 
onderscheid? Geef de reden anders aan in de brief.
p. 6 : In het CA is de Ecologische Autoriteit aangewezen voor wetenschappelijke 
toetsing van de analyses van de gebiedsopgaven. Een bredere inzet is echter nodig. 
Ook de ecologische effecten van de maatregelenpakketten in de gebieden moeten 
worden getoetst. lenW heeft in haar mail hetzelfde gezegd. Die bredere taak kan dan 
worden meegenomen in de komende opdracht aan de Commissie MER.. Of ook de 
Kaderrichtlijn Water daarin opgenomen moet worden, moet verder worden besproken. 
Misschien is smal beginnen en dan later uitbouwen beter.
EZK geeft complimenten voor de brief. De samenhang tussen klimaat en stikstof zit er 
goed in. Wel zal het moeilijk zijn om de klimaatdoelen op gebiedsniveau te koppelen. 
Daar wordt nu verder aan gewerkt.

Verdere procedure
DGS: de concept-brief zal op het DG-overleg van 15 maart worden geagendeerd. Dan 
kan de brief op 22 of 29 maart in de RFL worden behandeld en op 25 of 1 april in de 
MR. De datum van 22 maart staat nog niet vast. Indien het de RFL van 29 maart wordt 
en 1 april MR, is de tijd tot aan het CD van 6 april erg krap. Het tijdschema wordt nog 
met de minister besproken. De brief wordt trouwens ook nog eerst in het DO van 11 
maart besproken.
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Formuleer de brief iets voorzichtiger op het punt van het halen van de 
doelen. Bouw flexibiliteit in voor als de doelen niet gehaald worden en 
bijstelling nodig is.
Verder volgen we nu bij de benutting van de ontwikkelruimte de prioritering van het 
vorige kabinet, bijv, voor woningbouw en MIRT. Dit moet anders, bijvoorbeeld voor de 
nationale opgave zoals lenW voorstelt, of concreter ook voor energieprojecten of het 
bedrijfsleven. Dit moet worden gewogen in de RFL.
LNV/DAD bedankt voor de mooie brief en de goede afstemming. LNV/DAD maakt de 
volgende opmerkingen:
p 5 '...niet uitsluiten onteigening.... Deze opgave...' Een tekstueel punt waarvoor al een 
tekstsuggestie is gedaan.
p. 6 de stoppersaanpak in Vlaanderen is nog onvoldoende duidelijk om op te nemen in 
de brief.
p. 13 stoppersregelingen, voeg een verwijzing toe naar de gesprekken met de 
Europese Commissie over staatssteun die nog gaan plaatsvinden
BZK geeft ook haar complimenten voor de brief. Het is van belang om af te stemmen 
met de ruimtelijke ordeningsbrief van BZK die binnenkort ook uitgaat. Dat geldt ook 
voor het nieuwe begrip landschapsgrond. Er zijn meer financiële incentives nodig voor 
versnelling van de regelingen. Eigenlijk is er geen ontwikkelruimte op korte termijn. 
Het SSRS gaat nu als het ware vervangen worden door het doelgericht en 
gebiedsgericht invullen van de ontwikkelruimte. Als dat dezelfde ruimte oplevert dan 
kan dat ook.
In de brief staat dat per april 2022 de doelen voor reductie per provincie worden 
vastgelegd, maar dat was toch oktober? Graag een uitleg.
Het Transitiefonds wordt in de financiële bijlage van het CA gekoppeld aan NPLG. Kan 
het Transitiefonds ook op andere plekken buiten NPLG gebruikt worden?
LNV/NVLG geeft ook complimenten voor de brief. In de brief is opgenomen dat er nog 
een aantal Natura 2000 gebieden zullen worden aangewezen die zodanig al 
functioneren, maar die nog formeel aangewezen moeten worden. Verder is in de brief 
een tekst opgenomen over het proces van het aanwijzen van gebieden als 
Vogelrichtlijngebieden waar door verschuivingen in de populatie nu vogels zitten. 
lenW vindt het een zeer leesbare brief die in balans is. lenW heeft al opmerkingen 
gemaakt via een mail die is verstuurd.
Bij de Ecologische Autoriteit moet ook worden gekeken naar de waterkwaliteit. Bij een 
integrale toetsing van de gebiedsplannen op de doelen hoort ook een toetsing op de 
waterkwaliteit. Anders komen er wellicht ook nog andere toetsingsautoriteiten die dit 
gaan uitvoeren.
De brief wekt te veel de indruk dat we de doelen met dit pakket en maatregelen gaan 
halen. lenW heeft daar twijfels over. Hoe gaan we dit punt communiceren naar de 
bewindspersonen en Tweede Kamer? In de brief lijkt te worden gezegd dat de 
toestemmingsverlening op dit moment niet houdbaar is en dat doelbewust de randen 
worden opgezocht en dat extra handhaving nodig is. Maar de bewegingsruimte wordt 
kleiner zoals rond het aantonen van additionaliteit, waardoor de instrumenten moeten 
worden ingeperkt. Dit is een ander perspectief dan in de brief.
In de brief staat dat bij toekomstige activiteiten geen enkele toename van 
stikstofdepositie mag zijn. Dit klopt niet, want er is een ADC toets en een ecologische 
beoordeling. We gaan toch niet strenger worden dan de wet? Graag aanpassen

Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken
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Conclusie:
De Hoofdlijnenbrief zal op de genoemde punten worden aangepast.
DGS gaat een apart BWO voorstellen over de ontwikkelruimte voor komende week.
Daarna kan de brief naar de RFL van 29 maart en de MR van 1 april.

Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken

Het maken van ontwikkelruimte wordt lastig komende jaren. De 
reductiemaatregelen moeten komende jaren via NPLG vanuit het TF 
gaan plaatsvinden. Het is niet wenselijk om nu bij voorbaat de ontwikkelruimte op slot 
te zetten. Over de ontwikkelruimte moet een politiek gesprek in de RFL plaatsvinden, 
want ambtelijk komen we er niet uit.
Voor de evenredige bijdrage van sectoren is een gedragen beeld nodig. De 
gebiedsplannen gaan niet de volledige duidelijkheid geven aan alle sectoren qua 
doelen en maatregelen. Voor mobiliteit is het lastig, bijvoorbeeld, om doelen en 
maatregelen per provincie te koppelen aan het hoofdwegennet.
Financiën heeft ook complimenten voor de brief. Het bevat een stevige, realistische 
boodschap en ook de acties staan goed verwoord.
Over de criteria om de regelingen aantrekkelijker te maken wordt nog verder 
gesproken, dit moet in de brief worden aangepast.
Defensie vraagt wat gedaan gaat worden als de provincies onvoldoende leveren? Het 
lijkt nu te vrijblijvend in de brief. En verder gaat het gaat bij Defensie niet alleen om 
ontwikkelruimte voor projecten, maar ook om ruimte voor gewone extra activiteiten, 
bijv, meer vliegen. De brief zou hierop aangepast moeten worden.
AZ vraagt of er nog een BWO voorafgaand aan de RFL moet komen?
DGS antwoordt dat het onderwerp ontwikkelruimte politiek besproken moet worden, 
omdat dit nog uit het vorige kabinet dateert. DGS komt hier op terug.
Reactie DGS
• Sociaal economische factoren regionale doelen/maatregelen - wordt aangepast
• Tijdsplanning doelen gebiedsplannen - zal worden gemaakt
• Ecologische Autoriteit - bredere taak wordt meegenomen, moet nog in de brief 

worden aangepast. Uitwerking van de EA gaat nog plaatsvinden.
• Onontkoombaarheid - de tekst zal worden bekeken of die niet te stellig is op het 

punt dat dit het definitieve pakket zou zijn waarmee de doelen worden gehaald.
• Vlaanderen - zal worden omgezet naar het principe van stimulering van 

vrijwilligheid en daarna hardere maatregelen, mede in relatie tot de stand van de 
natuur, omdat dit ook zo in Vlaanderen wordt gehanteerd

• Afstemming met BZK over RO-brief en over de term landschapsgrond - gaat 
gebeuren

• Ontwikkelruimte - zal aansluiten bij wat in CA hierover staat. En er zal 
waarschijnlijk een apart BWO hierover worden georganiseerd

• Transitiefonds - tekst blijft vooralsnog summier
• Toestemmingsverlening - er zal nog naar de formulering worden gekeken, tussen 

enerzijds strakker sturen op de maatregelen en anderzijds de wettelijke 
mogelijkheden tot stikstofruimte goed in ogenschouw nemen en benoemen

• Ontwikkelruimte niet alleen voor projecten, maar ook voor activiteiten - zal 
worden opgenomen

• Als provincies niet leveren, wat dan te doen - dat zal beter beschreven worden
• Criteria versnellingsopties - dat hierover nog gesprekken lopen wordt tekstueel 

nog aangepast tussen DGS en Fin
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Startnota NPLG
DG LG&S geeft aan dat de startnota NPLG na het DGO van vandaag zal worden behandeld 
in de RFL van 31 mei en in de Ministerraad van 3 juni.
BZK merkt op dat er ook 150.000 ha nieuwe natuur en 120.000 hectare natuur-inclusieve 
landbouw moet worden meegegeven aan de provincies. Waarom zit dit niet in het NPLG en 
wanneer wordt het dan meegegeven?
IenW-W&B is van mening dat onderwerpen als geur en milieu, maar ook zoönosen, sterker 
en meer verplichtend opgenomen moeten worden in de Startnota. Nu staan ze vermeld als 
meekoppelkans. Kijk bijvoorbeeld naar de maatwerkafspraken die zijn gemaakt rond 
klimaat bij EZK. Verder is het goed om een gezamenlijke nota te sturen aan de drie 
bewindspersonen van de opdrachtgevende departementen, voorafgaand aan de 
behandeling in de RFL en de Ministerraad. Ook moet meer expliciet worden aangegeven 
dat het NPLG niet gaat over de verdeling van eventuele stikstofruimte die zou kunnen 
ontstaan. Dit is een apart vraagstuk waar aparte besluitvorming voor nodig is.
Fin heeft een opmerking over de doelstelling van de groen-blauwe dooradering ingestuurd 
en vraagt of deze verwerkt kan worden.

Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken

= Besluit: het DG-overleg is akkoord. De wijziging van de regeling kan door naar RFL 
en MR

Landelijke snelheidsverlaging (LSV)
De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp in het vorige DG-overleg is besproken.
DGS licht toe dat het DG-overleg bij de vorige vergadering akkoord was om de ruimte 
uit de LSV niet meer beschikbaar te stellen voor de vergunningverlening. Daarom moet 
dit uit de Regeling Natuurbescherming gehaald worden. Het is een technische wijziging 
die nu voorligt. Er is overeenstemming met de departementen over deze wijziging. Na 
verdere behandeling in de RFL en MR zal het besluit ter consultatie worden voorgelegd. 
I&W wijst erop het niet de bedoeling is dat de wijziging van de regeling ertoe leidt dat 
de prioritering vanuit de saneringsregeling Srv eerst woningbouw is en dan MIRT.
DGS is hiervan op de hoogte en geeft aan dat dit niet de bedoeling is. Ze zal dit in de 
consultatiefase met I&W en Provincies nader uitwerken.
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De voorzitter concludeert dat het NPLG door kan naar de RFL van 31 mei. De opmerkingen 
zullen nog worden verwerkt. Met IPO wordt een apart overleg gepland, wat ook onderdeel 
is van een algemeen gesprek dat al loopt. Volgende week is er ook nog een BWO Fysieke 
leefomgeving waar het NPLG nog een keer ter informatie zal worden ingebracht.

PBL merkt op dat de doelen in het NPLG zijn gericht tot 2030. Maar ook 
daarna zijn er doelstellingen op het gebied van biodiversiteit, klimaat en 
stikstof. De maatregelen die bijvoorbeeld nu voor het toekomstperspectief voor de 
landbouw worden genomen, moeten passend zijn met deze doelstellingen voor na 2030. In 
de nota zou kunnen worden aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan.
LNV-AGR.0 wenst dat de eerder genoemde hectares niet nu worden opgenomen in het 
NPLG, maar vanaf oktober als er meer helderheid is. De kaart op pagina 13 moet 
aansluiten bij de regionale emissiedoelen waar straks nog over wordt gesproken. 
Het IPO geeft aan dat het NPLG opschudding zal veroorzaken bij de bestuurders in de 
provincie. In de tabel staan dingen die nog niet bekend zijn, zoals nieuwe hectares natuur, 
100% VHR-doelbereik, KRW-zaken en opmerkingen over richtinggevende dan wel 
taakstellende doelen. Het stuk is niet gedeeld met provincies. Het is weliswaar een 
programma van het rijk, maar het verzoek is om snel overleg te hebben om onderdelen te 
veranderen en de scherpe kanten er af te halen.
EZK wijst op de formulering van het klimaatdoel voor de landbouw (6 megaton incL 
glastuinbouw, dan wel 5 megaton zonder glastuinbouw). Verder wordt de opmerking van 
PBL ondersteund. Want de klimaatopgave na 2030 wordt intensiever. Dit moet worden 
meegewogen in het NPLG.
En maak voorts expliciet hoe de verdeling van eventuele stikstofruimte die zal ontstaan 
wordt verdeeld.
DG LG&S antwoordt dat er een nieuwe tekst komt over de extra natuurgronden. Daarin 
zullen geen hectares worden genoemd. De suggesties van Fin over de groen-blauwe 
dooradering zullen worden verwerkt. De term meekoppelkans is niet vrijblijvend, het 
betekent dat er actief aandacht voor nodig is. De tekst zal niettemin worden aangepast, 
waarbij zal worden gekeken naar de formulering van de maatwerkafspraken bij EZK over 
klimaat.
NPLG gaat niet over de verdeling van eventuele ontwikkelruimte stikstof. Dit zal explicieter 
worden vermeld in de nota.
Een nota met een oplegger aan de bewindspersonen kan deze week worden verstuurd. 
Volgende week woensdag is een bespreking met bewindspersonen LNV, lenW en BZK, ook 
in relatie tot de RO-brief. Besluitvorming over het NPLG vindt later plaats in de RFL en MR. 
De suggestie om een tekst toe te voegen over hoe rekening is gehouden met 
aanscherpingen van de doelstellingen na 2030 en nieuwe doelstellingen wordt 
overgenomen.
De kaart is niet bedoeld om te zoneren, maar is een stand van zaken van de ruimtelijke 
aspecten. Om verwarring te voorkomen zal de kaart verduidelijkt worden.
De suggestie van EZK voor de formulering van de klimaatopgave voor de landbouw zal 
worden bekeken. LNV-AGRO en EZK zullen meekijken.
De voorzitter geeft aan dat met het IPO volgende week een gesprek zal worden gepland. 
Eventuele wijzigingen in het NPLG zullen nog worden voorgelegd aan het DGO. Vanmiddag 
is er ook een gesprek met provincies.

Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken
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LNV-LG&S licht de concept-Kamerbrief over de startnotitie NPLG toe. In de Kamerbrief zal een 
zin worden opgenomen over sectordoelen. De zin luidt : 'Het kabinet is voornemens om uiterlijk 
begin 2023 naast de regionale stikstofdoelen ook doelen vast te stellen voor de stikstofuitstoot 
van mobiliteit en industrie. Dit als onderdeel van de borging van de afspraak uit het 
coalitieakkoord dat alle sectoren een evenredige bijdrage leveren aan het realiseren van de 
wettelijke omgevingswaarden stikstof. De Klimaat- en Energieverkenning die eind 2022 
verschijnt levert hier belangrijke input voor.'Aan het DG-overleg wordt gevraagd om een 
reactie.
lenW vraagt of de brief mede namens de minister van lenW wordt verstuurd en zo ja, of de 
brief het akkoord heeft van de minister van lenW. Verder vraagt lenW hoe de sectordoelen voor 
mobiliteit en industrie worden vastgesteld. Zijn dat de geprognotiseerde cijfers uit de KEV? lenW 
wil helderheid hebben of het sectordoel gelijk is aan de geprognotiseerde reductie. Over het 
eventueel niet halen van de doelstellingen moeten afspraken worden gemaakt.
LNV-Agro vindt dat de brief te kort door de bocht is. De brief gaat voorbij aan de omvang van 
de opgave en mist de balans met het perspectief voor de landbouw. De zinnen aan het eind over 
de ingrijpende gevolgen van de aanpak moeten aan het begin van de brief.
BZK wil dat de brief refereert aan de brief over het perspectief voor de landbouw en de r.o-brief 
en adviseert om dichter bij de tekst van de Hoofdlijnenbrief te blijven
EZK is het eens dat de industrie ook een bijdrage moet leveren. Maar hoe wordt dit bepaald? En 
wat als de doelstellingen niet worden gehaald? Ook het normeren en beprijzen, met subsidie uit 
het Transitiefonds, moet tot de mogelijkheden behoren. Verder zou iets meer uitgelegd moeten 
worden wat onder de evenredigheid wordt verstaan. En neem de kosten-efficiency mee. 
LNV-LG&S geeft aan dat de KEV zal worden gebruikt voor de sectorale doelen. Het is geen 
extra opgave. De uitwerking volgt nog. De sectordoelen zijn richtinggevende doelen. Alleen al 
het maken van sectorale doelen helpt om duidelijk te maken dat de andere sectoren dan de 
landbouw ook iets doen. Het niet halen van de doelen is hier niet uitgewerkt. Dat zal een 
politieke weging vereisen.
De voorzitter bedankt de vergadering voor de opmerkingen bij de concept-Kamerbrief. De brief 
zal worden geagendeerd in de RFL.

Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken
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AZ geeft aan dat het doelbereik op klimaatgebied nog niet duidelijk is en vraagt of dit uit 
de KEV zal komen.
PBL geeft aan dat met Prinsjesdag er voorlopige cijfers voor het voorgenomen en 
vastgestelde beleid zullen komen en met de KEV eind oktober cijfers voor het 
geagendeerde beleid. Daaruit zullen beelden over het doelbereik voortkomen.

RTLG reageert dat de opmerking over capaciteit herkenbaar en terecht zijn. Er zal zo snel 
mogelijk met de EA worden gestart. Maar om het hanteerbaar te houden is fasering nodig. 
De voorzitter vult aan dat het besef aanwezig is dat er grote verwachtingen zijn over de 
EA. Fasering is nodig. Dit zal in de communicatie worden opgenomen.

PBL steunt de komst van de Ecologische Autoriteit (EA) en is akkoord met het plan van 
aanpak. Ze heeft twee opmerkingen: 1. De beoordeling is nu helemaal gericht op de 
ecologische onderbouwing van de plannen. Er mist een ecologische beoordeling van het 
totaalplaatje. Hoe staat het er nu voor in het gebied? Dan kan namelijk een beeld worden 
gegeven van wat de plannen zullen gaan betekenen. 2. Het PBL is gevraagd om samen 
met Wageningen en het RIVM in een consortium aan de slag te gaan met de monitoring 
van stikstof en natuur. Daarover zijn afspraken nodig om dit af te stemmen met de 
Ecologische Autoriteit.

IPO is akkoord met het stuk.
De EA zal snel volop aan de slag moeten gaan met het maken van zwaarwegende 
adviezen, zeker zodra de natuurdoelanalyses er zijn in het najaar. Dit vergt snel capaciteit. 
De EA is een autoriteit die adviezen geeft. Maar het moet om meer gaan dan alleen 
adviezen. Want wees ervan bewust dat de buitenwereld de adviezen van de EA ter 
discussie zal gaan stellen. De EA zal daarom veel aandacht moeten besteden aan de uitleg 
van de adviezen.

Ecologische Autoriteit (EA)
RTLG/LG&S licht toe dat het plan van aanpak is geagendeerd in het DGO met de vraag of 
het voldoet en of het kan worden doorgeleid naar de RFL van 6 september en de MR van 9 
september.

Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken
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De voorzitter concludeert dat het plan van aanpak EA kan worden doorgeleid naar de RFL 
van 6 september.

LG&S geeft aan dat de focus in het begin op de toetsing van
gebiedsprogramma's en natuurdoelanalyses zal liggen. De focus is nodig
om kwaliteit te kunnen leveren. Daarna kan verbreding gaan plaatsvinden naar onder 
meer monitoringsrapportages om bredere uitspraken te kunnen doen.
Het contact met het consortium over het gebruik van data is er al en zal verder worden 
uitgebouwd.

Directie Bestuurlijke en 
Politieke Zaken

Transparantie (proeftuin DGO-stukken)
De voorzitter geeft aan dat het de bedoeling is om in oktober te starten met de pilot 
actieve openbaarmaking. Er komt in september nog een notitie in het DGO hoe de start zal 
gaan plaatsvinden.
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