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MEMORANDUM 

DATUM 07‑06‑2022 

VAN Gedeputeerde Sterk 

AAN Provinciale Staten 

Landelijke omgevingswaarden Stikstof 

Aanleiding 

Op 10 juni verwachten we 2 brieven van het ministerie van LNV. De 1e brief gaat over de startnotitie Nationaal 

Programma Landelijk Gebied. Hierin worden de doelen voor stikstof meegenomen. De andere brief gaat over het 

toekomstperspectief voor de agrarische sector. Vooruitlopend op deze brieven is er de afgelopen week een aantal 

krantenartikelen gepubliceerd waarin de landelijke omgevingswaarden (stikstofdoelen) benoemd worden. In deze 

artikelen wordt gesproken over 70% - 80% reductie in onder andere de Gelderse Vallei en de Peel. Deze artikelen 

hebben een hoop stof doen opwaaien. In een reactie op deze artikelen zegt LTO Nederland zich grote zorgen te 

maken over de ingeslagen richting van  de overheid. 

Technische briefing 

Dinsdag 31 mei heeft een technische briefing plaatsgevonden waar LNV de BC Stikstof vertrouwelijk heeft 

geïnformeerd over de stappen die het ministerie voornemens is te zetten. In de briefing is ingegaan op de wijze 

waarop de omgevingswaarden tot stand zullen komen en het proces dat doorlopen zal worden tot 1 juli 2023. In de 

te verwachten brief van 10 juni worden de omgevingswaarden voor de provincies bekend gemaakt. De verwachting 

is dat deze waarden (of doelen) per N2000 door vertaald zullen worden. De doelen zijn richtinggevend en worden 

definitief in het provinciale gebiedsplan. 

Nationaal Programma Landelijk Gebied 

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is een beleidsprogramma onder de Nationale Omgevingsvisie 

met LNV, IenW 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. De omgevingswaarden zijn een onderdeel van de 

startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). 10 juni wordt deze startnotitie openbaar.  

Proces 

Op 10 juni wordt de startnotitie NPLG verwacht met daarin de doorvertaling van de landelijke omgevingswaarden 

naar de provincies. Daarnaast wordt op 10 juni de brief van minister van Landbouw en Natuur verwacht waarin het 

toekomstperspectief voor de agrarische sector wordt geschetst. 

In het gebiedsplan dat op 1 juli 2023 door de provincies aan het ministerie wordt aangeboden, worden de 

omgevingswaarden definitief. In het gebiedsplan worden alle doelen van het NPLG opgenomen. In het najaar 

worden de richtinggevende doelen met betrekking op natuur, water en klimaat verwacht. 
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