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Onderwerp Statenbrief:
IPO propositie ‘Stikstof en Natuur’

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Naar verwachting worden in de kabinetsformatie omvangrijke plannen ten aanzien van stikstof en natuur 
opgesteld. Ook is de verwachting dat dit gepaard gaat met een forse financiële impuls. Bij de gebiedsgerichte 
uitwerking van deze plannen willen de provincies een betekenisvolle rol spelen. In IPO-verband is daarom een 
propositie voor de formatietafel voorbereid. Met deze propositie geven de provincies aan dat zij vanuit hun rol als 
gebiedsregisseur binnen het kader van de integrale aanpak op het gebied van stikstof en natuur een 
betekenisvolle rol willen spelen, maar de propositie benoemt ook de hiervoor benodigde voorwaarden.

Inleiding 
De vorming van een nieuwe regering lijkt in een beslissende fase te komen. Ten bate van de formatie worden 
naar verwachting omvangrijke plannen ten aanzien van stikstof en natuur opgesteld. 
Kern van de plannen is waarschijnlijk een integrale aanpak van de problematiek waarbij de doelen van stikstof, 
natuur, klimaat (landbouw en landgebruik) en water samenhangend worden opgepakt. Dit zal gecombineerd 
worden met beleidsvoorstellen gericht op langjarig perspectief voor de landbouw. De zekerheid dat de opgaven 
gerealiseerd worden en de versterking van uitvoeringskracht in het landelijke gebied zullen belangrijke 
uitgangspunten van het rijk zijn. Verwachting is verder dat dit gepaard zal gaan met een forse financiële impuls. 

Toelichting
Bij de gebiedsgerichte uitwerking van deze aanpak willen de provincies een betekenisvolle rol spelen. De BC 
Stikstof en de BAC Vitaal Platteland hebben daarom de voorliggende propositie voor de formatietafel voorbereid. 
De GS’n van alle provincies hebben deze propositie vastgesteld. Met de propositie geven de provincies aan dat 
zij vanuit hun rol als gebiedsregisseur binnen het kader van de integrale aanpak op het gebied van stikstof en 
natuur een betekenisvolle rol willen spelen. De propositie is als aanbod geschreven, maar benoemt ook de 
hiervoor benodigde voorwaarden.

De propositie is de nadere invulling op het gebied van stikstof en natuur van de door het IPO bestuur 
vastgestelde ‘Krachtig groen herstel’, en het gesprek in het IPO-Bestuur over ‘Rol in de Ruimte’. Deze propositie 
zal voor de BC Stikstof en BAC Vitaal Platteland leidraad zijn bij de uitwerking van het regeerakkoord en de 
nadere afspraken die hierover met het nieuwe kabinet worden gemaakt. De Unie van Waterschappen steunt de 
propositie; deze is tevens afgestemd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Vervolgprocedure / voortgang
Vooruitlopend op de publicatie van het regeerakkoord is het IPO voornemens de propositie op 9 december, direct 
na het BO Stikstof, om 18.00 uur te publiceren. Bij deze publicatie zal onder meer gebruik worden gemaakt van 
een persbericht.



Deze propositie lichten wij  desgewenst graag toe in de eerstkomende vergadering van uw commissie RGW  (19 
januari 2022) Tevens zal de propositie worden toegelicht in de op 7 december aanstaande geplande 
informatiebijeenkomst voor de AV-leden en andere Statenleden over stikstof. 
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