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Deel 1: 
Waar deden we het ook weer voor?



Natura 2000: Europees netwerk natuurgebieden
Afspraken:
 Einde maken aan achteruitgang natuur
 Herstellen waar noodzakelijk
 Beschermen tegen effecten van (economische) activiteiten



Stikstofproblematiek toegelicht

 Natura 2000-
gebieden Utrecht

 Grensoverschrijdend

 Gebieden hebben 
externe werking –
ook effecten buiten 
de grenzen



Teveel stikstof leidt tot achteruitgang natuur
 In Nederland: Probleem in 117 van de circa 160  gebieden

 In Utrecht: 9 van de 10 gebieden overbelast

 Dit waren de PAS gebieden!

 Neerslag van stikstof moet omlaag

 Dus uitstoot omlaag!

zonder en met overbelasting



Deel 2: Gebiedsgerichte aanpak



PROCES TOT NU TOE

Genomen stappen
• Provinciale rollen in beeld en 1ste fase organisatie Stikstofaanpak 

ingericht
• Regietafel om wensen, zorgen en input op te halen
• Bronanalyse om de lokale bronnen inzichtelijk te krijgen
• Overleg met het Rijk over financiën, flankerende regelgeving en 

instrumentarium
• Opstellen concept koersdocument om ons instrumentarium te 

beschrijven



REGIETAFEL

Regietafel ingezet om de koers mede te bepalen
• Gespreksrondes ambtelijk gevoerd met de partners

– Zorgen, wensen en input opgehaald

• Regietafel 15 april hierover met elkaar in gesprek gegaan
• In april een ‘serious game’ sessie om de processen te simuleren en 

ervaring op te doen
• In mei de volgende regietafel om het koersdocument te bespreken 

en een beeld te vormen van de governance van de 
gebiedsprocessen



Doelen



CONCEPTKOERS

Doel

In de stikstofaanpak van provincie Utrecht wordt ingezet 
op het robuuster maken en verbeteren van de 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, het behalen van 
een daling van lokale stikstofdepositie, een duurzaam 
toekomstperspectief voor de landbouw en andere 
maatschappelijke en economische activiteiten.



CONCEPTKOERS

Doel algemeen

‘Het op integrale wijze benaderen van de 
gebiedsprocessen maakt dat in de provincie Utrecht 
een gezond leef-, investerings- en vestigingsklimaat 
geldt met natuur van goede kwaliteit en hoge 
biodiversiteit waarbinnen vergunningverlening voor 
groei mogelijk is.’



CONCEPTKOERS

Nevendoelen
• Waar mogelijk aansluiten bij lokale doelen
• Synergie zoeken met andere gebiedsopgaven

– Bodemdaling
– Klimaat
– Energietransitie (Regionale Energie Strategieën)
– Landbouwtransitie (kringlooplandbouw, SAL)
– Woningbouwopgave
– Bosstrategie en landschapsbeleid;
– Verbetering biodiversiteit
– Etc.



Koers



CONCEPTKOERS

Bronanalyse
• Analyse van de lokale bijdragen aan de stikstofdepositie
• Per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied
• Focus op 1 km zone, voor grote industrie kijken we verder
• Bronnen die rol spelen in gebiedsprocessen:

– Bemesten/beweiden, stallen, industrie, huishoudens
– Andere activiteiten kunnen lokaal belangrijk zijn en kunnen uiteraard ook in de 

gebiedsprocessen meelopen!
• Meeste gebieden 150-250 mol/ha/jr gemiddeld lokale depositie

– Verdeling tussen gebied wisselt



CONCEPTKOERS

Hoofdsporen
1. Het versnellen van bestaande natuur(herstel)maatregelen en waar 

mogelijk uitbreiden van het pakket maatregelen

2. Het doorlopen van gebiedsprocessen gericht op transitie van de 
landbouw en andere stikstofemitterende activiteiten, waarbij 
gezocht wordt naar balans tussen bescherming en verbetering van 
de natuur en ruimte voor economische ontwikkelingen

3. Instrumenten: Het stimuleren van innovatie, verduurzaming, 
extensivering en omvorming van bedrijfstype



CONCEPTKOERS

Spoor: Natuurmaatregelen
• Versnellen van bestaande natuurmaatregelen
• Kijken naar mogelijkheden voor extra natuurmaatregelen

– In de breedte
– Gaat om robuuster maken natuur en verbeteren natuurkwaliteit
– Gaat dus verder dan alleen de directe stikstofeffecten

• Kan ook buiten de grenzen van Natura 2000-gebieden
– Maar moet niet leiden tot verruiming van de buitengrenzen van de gebieden

• Financiering van het Rijk noodzakelijk



CONCEPTKOERS

Spoor: Transitie van gebieden d.m.v. gebiedsprocessen
• Is een ‘tool’ om de doelen te bereiken
• Kan putten uit instrumentarium

– Aankoopregeling
– Subsidiespoor (zie volgende hoofdpunt)
– Kavelruil
– Verdelen/inzetten stikstofruimte voor groei/ontwikkeling
– Gekeken wordt nog naar inzet provinciaal én gemeentelijk RO instrumentarium

• Moet leiden tot gebieden die als voorbeeld kunnen dienen voor de 
provincie, waar natuur en economie in balans zijn



CONCEPTKOERS

Spoor: Instrumenten; Stimuleren van innovatie, extensivering, 
verduurzaming en omvorming
• Verscheidene stimuleringsmogelijkheden moeten de 

gebiedsprocessen versnellen en bestaande barrières om te 
bewegen verkleinen

• Aansluiten bij bestaande publieke en private initiatieven

• Denk aan extra grond voor de achterblijvende ondernemers, 
subsidie op omvorming tot een kinderopvang, subsidie op 
emissiearme technieken etc etc.



Gebiedsprocessen



GEBIEDSPROCESSEN

Hoe gaat de processen straks werken? (I/II)
• We gaan met de lokale partners om tafel
• We bepalen eerst gezamenlijke welke doelen er in het gebied liggen 

en welke we onderdeel willen maken van de gebiedsprocessen
• Voor zover mogelijk proberen we de doelen ook gezamenlijk als 

kwantitatieve of kwalitatieve opgaven te formuleren
• Dat geldt ook voor de economische en maatschappelijke doelen
• Uiteraard probeert de provincie ook haar eigen opgaven en 

belangen in te brengen, maar die zijn niet bij voorbaat prioritair



GEBIEDSPROCESSEN

Hoe gaat de processen straks werken? (II/II)
• De start van de opkoopregeling betekent de start van de feitelijke 

gebiedsprocessen, er komt geld vrij voor beweging
• Waar mogelijk stimuleert de provincie de beweging in andere vormen 

dan opkoop
• Eventueel kunnen ook andere partijen investeren, maar dan moeten we 

hier wel eerst afspraken over maken
• Er is ruimte voor creativiteit – het gaat om het bereiken van de 

gezamenlijke doelen
• Waar we dat kunnen, willen we met onze collega overheden obstakels 

in regelgeving weghalen



Vervolg



VERVOLGPROCES

Nog te nemen stappen
• Landelijk wordt gewerkt aan de mogelijkheid voor een provinciale 

module van de stikstofregistratiesysteem
• Er wordt een voorstel neergelegd voor het beschikbaar stellen van 

provinciale financiële middelen voor alle drie de sporen
• We overwegen nog in welke gebieden we een gebiedsproces 

opstarten. Energie vanuit een gebied zelf speelt daarin een 
belangrijke rol evenals de omvang van de opgave

• We kijken onder welke voorwaarden we projecten op willen nemen 
in de gebiedsprocessen of juist per project willen benaderen



Deel 3: Extern salderen en verleasen



Extern salderen



EXTERN SALDEREN

Wat is extern salderen?
• Bij ‘extern salderen’ nemen bedrijven stikstofdepositie over van 

andere bedrijven die (deels) stoppen.
• Extern salderen is mogelijk als nieuwe of gewijzigde activiteiten een 

natuurvergunning met extra stikstofruimte nodig hebben
• Dat is het geval als zij niet zelf de voor die vergunning noodzakelijke 

stikstofruimte kunnen creëren, door zelf emissie reducerende 
maatregelen te treffen, ofwel intern salderen



EXTERN SALDEREN

Intern salderen
Vergunde/legale ruimte binnen eigen project of op eigen locatie inzetten 
om nieuwe activiteiten op de zelfde locatie mogelijk te maken

Extern salderen
Vergunde/legale ruimte van andere projecten, op een andere locatie, 
overnemen om in te zetten voor nieuwe activiteiten op de eigen locatie

Zelfde locatie, 
vervangende 

activiteit

Eigen 
project

Locatie A Locatie A

Locatie A

Locatie B
Locatie C



EXTERN SALDEREN

Hoe werkt het?
• Bedrijven die willen stoppen of stikstofruimte over hebben (saldogevers) en 

bedrijven die stikstofruimte nodig hebben (saldo-ontvangers) maken afspraken 
en leggen die vast in een contract

• Bedrijven nemen maximaal 70% van de stikstofemissie over van andere 
bedrijven die (deels) stoppen, 30% komt ten goede aan de natuur.

• Het gaat hier om stikstofruimte die over is binnen de gerealiseerde capaciteit
• De saldo-ontvanger doet een vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag en 

toont met het afgesloten contract aan dat de stikstofuitstoot die hij zal 
veroorzaken bij de saldogever wordt stopgezet. 

• Provincies werken hier aan mee vanuit hun taak om de natuur te beschermen 
(depositiedaling) en tegelijkertijd perspectief te bieden voor bedrijven die willen 
ontwikkelen



EXTERN SALDEREN

Risico’s en beheersmaatregelen
• Extern salderen kan ongewenste effecten hebben:

– Leegstand / verloedering van achterblijvende bedrijfsgebouwen
– Prijsopdrijving en speculatie

• Mogelijke oplossingsrichtingen daarvoor zijn :
– Sloop of herbestemming van achterblijvende bedrijfsgebouwen stimuleren
– Extern salderen voor één jaar open stellen en op basis van een evaluatie besluiten 

over al dan niet voortzetten
– Elke maand ‘Hand aan de kraan’: aanvragen op maandbasis onderling delen en 

bespreken, na 6 maanden een tussenbalans opmaken, ingrijpen als ongewenste 
effecten zich grootschalig voordoen



Verleasen



VERLEASEN

Wat is verleasen?
• Wanneer een agrariër of ondernemer stikstofruimte in zijn 

vergunning over heeft, kan hij deze in zijn geheel of een deel 
hiervan op tijdelijke basis beschikbaar stellen aan een andere 
ondernemer. Dit heet ‘verleasen’

• Het is dus een tijdelijke vorm van extern salderen



VERLEASEN

Hoe werkt het?
• Ook hier gaat het om stikstofruimte die over is binnen de 

gerealiseerde capaciteit en wordt maximaal 70% beschikbaar 
gesteld

• Bedrijven die stikstofrechten over hebben moeten de te verleasen
activiteit/capaciteit aantoonbaar buiten gebruik stellen tijdens de 
leaseperiode

• Bedrijven die stikstofrechten ontvangen moeten voor hun activiteit 
met geleaste stikstofruimte een natuurvergunning aanvragen

• Ook de toestemming van de saldogever wordt (tijdelijk) aangepast



VERLEASEN

Risico’s en beheersmaatregelen
• Verleasen werkt alleen als saldogever ook feitelijk de activiteit buiten werking 

stelt

De beheersmaatregel daarvoor is: 
• Saldogevers en saldo-ontvangers sluiten een leasecontract dat de saldo-

ontvanger bij de aanvraag om een natuurvergunning moet overleggen
• In het leasecontract dient te zijn vastgelegd dat de saldogever zijn te verleasen

activiteit/capaciteit tijdens de leaseperiode aantoonbaar buiten gebruik stelt (dit 
biedt naast de publiekrechtelijke ook een privaatrechtelijke borging)

• Een start- en beëindigingsmelding markeren de start en het einde van de 
leaseperiode

• Toezicht moet gericht ingezet worden



Planning



PLANNING

Genomen en te nemen stappen
• Vergunningen voor extern salderen zijn al mogelijk, behalve voor 

extern salderen met veehouderijen met productierechten
• Provincies hebben in afstemming met het Rijk een voorgenomen 

besluit opgesteld voor extern salderen (en verleasen)
• Provincies organiseren informatiebijeenkomsten met stakeholders 

over dit voorgenomen besluit – Regietafel
• Mede op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten nemen 

de provincies een definitief besluit over de ingangsdatum en over de 
invulling van extern salderen 



EVALUATIE

Evaluatie
• Na inwerking treden houden de provincies elke maand de ‘hand aan 

de kraan’, en grijpen zo nodig in
• Na een half jaar is er een tussenbalans en na één jaar evalueren de 

provincies het proces en de regels



Deel 4: Wat speelt er nog meer?



ANDERE ONTWIKKELINGEN

Uitwisseling NH3 en NOx
• Uitwisseling van stikstof tussen verschillende sectoren wordt mogelijk.
• Motivatie: onderscheid is nooit gemaakt, daarover bestaat geen 

jurisprudentie en het kent serieuze nadelen:
– Complexiteit en uitvoeringslasten. Alle sectoren stoten meer of minder zowel NH3 als 

NOx uit. Scheiding vraagt andere modellering in AERIUS en brengt een complexe 
registratie met zich mee met relatief hoge uitvoeringslasten.

– Het onderscheid is juridisch kwetsbaar. De Wnb bevoegdheid dient 
natuurbescherming en het onmogelijk maken van uitwisseling van stikstof tussen 
sectoren dient geen natuurbeschermingsdoel.

– Onvoldoende milieu-inhoudelijke en ecologische motieven om NH3 en NOx te 
onderscheiden.



Stikstofregistratiesysteem

 Stikstofregistratiesysteem (SSRS)
 24 maart 2020 opgenomen in Regeling natuurbescherming

 Ruimte uit bronmaatregelen
 Mogelijkheid om ruimte uit bronmaatregelen uit te geven aan nieuwe activiteiten
 Eerste bronmaatregel: snelheidsverlaging op snelwegen

 Afgifte aan nieuwe projecten/wijzigingen
 Nu alleen nog beschikbaar voor woningbouw en 7 MIRT projecten (I&W/RWS)
 Volgorde van binnenkomst, eerste zes weken hebben woondealregio’s en >100 

woningen voorrang

 Uitbreiding SSRS wordt onderzocht voor andere processen



ANDERE ONTWIKKELINGEN

Beweiden en bemesten
• Provincies (en Rijk) volgen advies Commissie Remkes
• Dus: vergunningverlening voor projecten met beweiden ligt niet 

meer stil en beweiden zelf is vergunningvrij.
• Handhavingsverzoek voor beweiden worden afgewezen.
• Bemesten volgt nog: uitzonderingssituaties worden in beeld 

gebracht



ANDERE ONTWIKKELINGEN

Legalisatie meldingen
• Legalisatie toegezegd door het Rijk
• Nog afhankelijk van uitvoeren bronmaatregelen die hiervoor ruimte 

bieden
• Naar verwachting zorgt het Rijk voor de realisatie van die 

bronmaatregelen



ANDERE ONTWIKKELINGEN

Aankoopregeling
• Regeling voor het door de provincies aankopen van agrarische 

bedrijven 
• Alleen aankoop op vrijwillige basis
• Rijk bepaalt nog randvoorwaarden


	Stand van zaken �Aanpak stikstof utrecht
	Inhoud
	Deel 1: �Waar deden we het ook weer voor?
	Dianummer 4
	Stikstofproblematiek toegelicht
	Dianummer 6
	Deel 2: Gebiedsgerichte aanpak
	PROCES TOT NU TOE
	REGIETAFEL
	Doelen
	CONCEPTKOERS
	CONCEPTKOERS
	CONCEPTKOERS
	Koers
	CONCEPTKOERS
	CONCEPTKOERS
	CONCEPTKOERS
	CONCEPTKOERS
	CONCEPTKOERS
	Gebiedsprocessen
	GEBIEDSPROCESSEN
	GEBIEDSPROCESSEN
	Vervolg
	VERVOLGPROCES
	Deel 3: Extern salderen en verleasen
	Extern salderen
	EXTERN SALDEREN
	EXTERN SALDEREN
	EXTERN SALDEREN
	EXTERN SALDEREN
	Verleasen
	VERLEASEN
	VERLEASEN
	VERLEASEN
	Planning
	PLANNING
	EVALUATIE
	Deel 4: Wat speelt er nog meer?
	ANDERE ONTWIKKELINGEN
	Stikstofregistratiesysteem
	ANDERE ONTWIKKELINGEN
	ANDERE ONTWIKKELINGEN
	ANDERE ONTWIKKELINGEN

