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Onderwerp Statenbrief: 
Instellen Stikstofbank 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
Op 6 juli 2021 hebben wij besloten tot het instellen van de Stikstofbank. Op dezelfde dag lag in de colleges van 
de andere 11 provincies een gelijkluidend besluit voor ter besluitvorming. De Stikstofbank bestaat uit een 
gezamenlijke interprovinciale microdepositiebank voor kleine restdeposities voor alle projecten in Nederland.  
Daarnaast bevat de bank de mogelijkheid voor de provincie om zelf doelenbanken in te stellen. Die doelenbanken 
zelf zullen op een later moment via een apart instellingsbesluit worden ingesteld.  
 
Inleiding  
De provincies hebben gezamenlijk besloten tot het instellen van de Stikstofbank, voorheen bekend als het RSRS 
(Regionale Stikstof Registratie Systeem). Over de ontwikkelingen van deze bank is de commissie RGW eerder al 
meegenomen in informatiesessies op 17 februari en 9 juni jl.  
 
De Stikstofbank vormt een instrument om de schaarse stikstofruimte te bewaren en zo efficiënt mogelijk toe te 
delen. Met deze tool komt de regierol in de toedeling van stikstofruimte nog meer bij de provincies te liggen. Door 
gebruik te maken van het bestaande AERIUS Register (gemaakt voor stikstofregistratie in de PAS tijd) als basis 
zijn de kosten voor juridische en technische opzet van de stikstofbank reeds grotendeels gemaakt.  
 
De Stikstofbank bestaat uit een gezamenlijke microdepositiebank en uit de mogelijkheid om provinciale 
doelenbanken in te stellen. Met de microdepositiebank kunnen projecten ruimte tot 0,05 mol/ha/jr (zeer kleine 
deposities) over het gehele land mitigeren. Dat betekent dat projecten voor deze kleine deposities niet langer zelf 
op zoek hoeven naar saldo om extern mee te salderen. Dit voorkomt dat grote projecten op meerdere plekken in 
Nederland op zoek moeten gaan naar een salderingsbron en daar vervolgens zeer inefficiënt mee gaan salderen. 
De voorwaarde is wel dat dergelijke projecten de overige (grote) deposities zelf mitigeren. De provincies zullen 
gezamenlijk zoeken naar ruimte om de microdepositiebank mee te vullen.  
 
Zoals gezegd bevat de Stikstofbank ook de mogelijkheid om zelf doelenbanken in te stellen. Met dergelijke 
doelenbanken kan stikstofruimte gespaard worden ten behoeve van specifieke, nog nader te bepalen, doelen. 
Deze doelenbanken worden op een later moment vastgesteld middels een eigen instellingsbesluit, waarin ook de 
regels voor opname en uitgifte van depositieruimte worden opgenomen.  
 
De Stikstofbank wordt ingesteld middels een instellingsbesluit en door opname in de Beleidsregel salderen 
(voorheen de Beleidsregels intern en extern salderen). Op termijn worden de regels opgenomen in de landelijke 
wet- en regelgeving en kan een deel van de beleidsregels vervallen. Eventueel in de bank opgenomen ruimte en 
reeds toegekende ruimte blijft na deze overgang wel beschikbaar. 
 



 

  

 

De Stikstofbank kan echter pas daadwerkelijk gebruikt worden zodra er bronmaatregelen (zoals sanering en/of 
verschoning van stikstofbronnen) zijn doorgevoerd waarmee de bank gevuld kan worden. Vulling voor de eigen 
doelenbanken komt in zicht zodra eind 2021/begin 2022 onze instrumentenkoffer, zoals voorzien in de Leidraad 
gebiedsgerichte aanpak, is aangevuld en budget is vrijgekomen om deze instrumenten ook in te kunnen zetten. 
 
Omdat de beleidsregels voor de stikstofbank aangepast worden, wordt meteen van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt om wijzigingen naar aanleiding van jurisprudentie door te voeren. Dit betekent concreet het verwijderen 
van de beleidsregels aangaande intern salderen, waarvan inmiddels duidelijk is dat dit vergunningvrij is.  
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De doelenbanken zullen op een later moment, na het zomerreces, via een eigen instellingsbesluit worden 
vastgesteld. U wordt hier dan ook nader over geïnformeerd. Daarnaast wordt in het najaar de opname van de 
stikstofbank in de landelijke wet- en regelgeving voorzien. Provincies en Rijk werken dan samen in het zelfde 
systeem. Hiermee zal een deel van de beleidsregels weer komen te vervallen. Provincies behouden wel de 
autonomie over hun doelenbanken en de reeds gespaarde stikstofruimte in de reeds ingestelde banken zal ook 
behouden blijven.   
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