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Agenda

• De Gebiedsgerichte Aanpak
• Beleidsregels extern salderen en verleasen
• Stikstof Depositie Bank
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Gebiedsgerichte aanpak

1. Provincie is door Rijk aangewezen als regisseur van de gebiedsgerichte aanpak
2. Uitvoering van de structurele aanpak
3. En is hiermee verantwoordelijk voor

a) Bijdrage aan de landelijke omgevingswaarden
b) Creëren van ruimte tbv de Stikstof Depositie Bank
c) Uitvoering van maatregelen om de depositie te verlagen
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Doelen

1. Het robuuster maken en verbeteren van de stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden

2. Een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw en 
andere maatschappelijke en economische activiteiten;

3. Vermindering van de lokale stikstofdepositie.
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Aanpak

Drie sporen:
1. Natuurherstel; pakket extra maatregelen i.s.m. TBO en particuliere grondeigenaren.
2. Gebiedsgerichte aanpak rondom N2000
3. Instrumentarium
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Spoor 2: Gebiedsgerichte aanpak

De gebieden:
• Zuid West

– Uiterwaarde Lek
– Zouweboezem
– Lingebied Diefdijk-West

• Nieuwkoopse Plassen (Nieuwkoop/Zegveld)

• Botshol

• Oostelijke Vechtplassen
• Oost

– Rijntakken
– Binnenveld
– Kolland & Overlangbroek
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Integrale opgave
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• Niet alleen een stikstofopgave, ook kijken naar systeemherstel, waterhuishouding en 
natuur

• Toewerken naar een duurzaam toekomstperspectief
• Welke opgaven spelen er o.a. nog meer:

– Energietransitie
– Woningbouw
– Bodemdaling (West)
– Biodiversiteit
– Klimaat



Zuid West

9-6-2021 8



Nieuwkoop/ Zegveld
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Botshol
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Oostelijke Vechtplassen
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Oost: Binnenveld, Kolland Overlangbroek en Rijntakken
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Spoor 1: Programma Natuur

• Negen Natura 2000 gebieden met stikstofgevoelige natuur in Utrecht

• Maatregelen bovenop de huidige natuurmaatregelen

• LNV regeling realisatie in 2021-2023:

o natuur en hydrologische maatregelen als afgraven, maaien of verwijderen 
van opslag, defosfatering, voorbereiden flexibel peilverhoging, baggeren en uitbreiding 
rietmoeras en kwelgeul.

o Voorbereiding op periode 2024-2030 in gebiedsprocessen

o Periode 2024-2030: systeemgerichte maatregelen op het vlak van 
waterhuishouding, verbindingen en overgangszones
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Spoor 3: De instrumentenkoffer

Verschillend instrumentarium in ontwikkeling:
• Financieel (vb. subsidies)
• Grond (vb. grondstrategie)
• Inrichtingsinstrumenten (vb. kavelruil)
• RO-instrumenten (vb. functieverandering agrarische bedrijven)
• Gericht op coaching, kennisdeling, innovatie en pilots voor nieuwe verdienmodellen

We onderzoeken nu wat er al is en wat aanvullend ontwikkeld moet worden. Dit doen we 
samen met de afdeling NEL en AVP-POP.
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Beleidsregels extern salderen en verleasen
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Nieuwkoopse PILOT

• Nieuwkoopse pilot voorziet lange termijn verleasen
• Conform GS besluit gaan we aan de slag met casuïstische pilot

Hoe gaan we nu om met de rest van het gebied rondom Nieuwkoopse Plassen en de 
volledige provincie?
• Als het kan optrekken met Zuid-Holland voor Nieuwkoopse gebied 

– Zij hebben beleidsregels IPO overal, behalve in dat gebied n.a.v. pilot
• Maar ook voorkeur om, naast 6 casussen, gelijke regels in de volledige provincie te 

hanteren
• Alleen extern salderen (en verleasen) – intern salderen vergunningvrij!
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Beleidsregels Salderen

Besluitvorming over extern salderen en verleasen in de rest van de provincie

Optie 1: Extern salderen en kortstondig verleasen openstellen voor de gehele provincie
• Conform IPO model en invulling meeste provincies
• Extern salderen ook mogelijk met bedrijven met fosfaatrechten of productierechten 

(30% afroming)
• Korte termijn verleasen met leegstand
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Beleidsregels Salderen

Besluitvorming over extern salderen en verleasen in de rest van de provincie

Optie 2: Openen salderen en verleasen, maar beperken tot innovatie ‘pilot light’
• Dat betekent extern salderen en kortstondig verleasen (IPO) model, maar dan alleen 

als het innovatieruimte betreft (30% afroming)
• Salderen en verleasen met stoppers wordt dan volledig verboden (niet alleen 

bedrijven van fosfaatrechten en productierechten)
• Een uitzondering maken voor projecten van groot maatschappelijk belang
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Beleidsregels Salderen

Vergelijking
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Onderwerp Optie 1: IPO model Optie 2: pilot light

Extern salderen
stoppers

Volledig open Verboden
Tenzij project van groot 
maatschappelijk belang

Extern salderen 
innovatie

Volledig open Volledig open

Korte termijn verleasen
leegstand

Volledig open Verboden

Korte termijn verleasen
innovatie

Verboden Volledig open



Beleidsregels Salderen

Besluitvorming over extern salderen en verleasen in de rest van de provincie

Bij IPO-model:
• Komt er direct ruimte beschikbaar voor ontwikkelingen
• Volgen we de rest van de provincies
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Beleidsregels Salderen

Besluitvorming over extern salderen en verleasen in de rest van de provincie

Bij ‘pilot light’
• Beleidsregels grotendeels conform IPO-regels, aanvullende juridische risico’s naar 

verwachting beperkt – maar botsproef noodzakelijk
• Versnelde innovatie alsnog bereikt doordat investering in innovatie enige manier is 

om stikstofruimte te krijgen (natuurwinst landelijk)
• Beoogde ‘vliegwieleffect’ na 15 jaar niet bereikt, want langdurig verleasen wordt niet 

mogelijk gemaakt (zoals voorgesteld in pilot)
• Door verbieden salderen met stoppers ook grotere natuurwinst lokaal
• De voorlopers en sectoren waar al veel geïnnoveerd is, zoals bij de intensieve 

veehouderij, worden benadeeld – nadeel van stimuleren innovatie
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Beleidsregels Salderen

Effecten op de andere doelen en thema’s van de provincie

• Moeilijk te voorspellen, mogelijke effecten:
– Innovatieversnelling
– Minder (gedeeltelijke) stoppers (maar voldoende opkoopregelingen)
– Minder beschikbaar komen stikstofruimte voor ontwikkelingen

• Bij pilot light 6-12 maanden nodig om via innovatie stikstofruimte te creëren
– Uitzondering voor projecten van groot maatschappelijk belang voorkomt tijdshinder voor 

belangrijke projecten (waaronder ook een deel van de provinciale projecten)
• Innovatieversnelling gaat niet per definitie gepaard met extensivering of biologische 

landbouw, maar werkt het ook niet direct tegen
– Zelfde geldt als je de reguliere IPO regels hanteert

• Er worden geen aanvullende eisen gesteld op (landschaps)beheer – daar zijn de 
beleidsregels ook niet voor bedoeld (alleen stikstof)
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Stikstofdepositiebank (SDB)

Wat was ook alweer de stikstofdepositiebank (SDB)?

Vervolgstappen:
• In april zijn door de BC afspraken gemaakt over planning, vulling en mogelijkheden 

voor eigen regionale banken
• Eind juni vaststellen beleidsregels
• Eind van het jaar opgenomen in de landelijke wetgeving

– Vanaf dan is casuïstiek Nieuwkoopse pilot met bankvariant mogelijk
• Vulling van de microdepositiebank nog beperkt – er worden nog suggesties 

interprovinciaal uitgewerkt
• Vulling voor ‘eigen’ banken moeten we zelf regelen – na instellen!
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Vragen?
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