
13 januari 2021
Digitale bijeenkomst via Teams 

INFORMATIESESSIE RGW



INHOUD PRESENTATIE

 Stikstofgeschiedenis in 1 sheet

 Stikstofwet (Wet stikstofreductie en natuurverbetering)

 Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof

 Extern salderen en verleasen 

 Initiatief Nieuwkoopse boeren

 Regionaal Stikstofregistratiesysteem



2010-2015      Opzet, gebruik en vernietiging stikstofbank
2015 Programma Aanpak Stikstof (PAS)
29 mei 2019  PAS vernietigd door Raad van State
2019             Vaststellen beleidsregels intern en extern salderen

Bepalen strategie toezicht en handhaving
2020 Adviezen commissies Remkes en Hordijk

Contouren structurele aanpak van het Rijk
Start legalisatietraject voormalige PAS meldingen

Stikstofgeschiedenis in 1 sheet



 Vastleggen van de structurele aanpak zoals eerder verwoord in de 
Ministeriële brief van 24 april 2020
 Vastleggen van de daling van stikstofuitstoot (50% onder KDW in 2035)
 Vastleggen van het investeren in extra natuurherstel

 Streefwaarde is omgezet naar harde Omgevingswaarde naar 
aanleiding van advies van de Raad van State

 Op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer

 2021 behandeling door de Eerste Kamer

Stikstofwet  (Wet stikstofreductie en natuurverbetering)



 Extra omgevingswaarden:
 2025 is 40% van de hectares onder de KDW (nieuw)
 2030 is 50% van de hectares onder de KDW
 2035 is 74% van de hectares onder de KDW (nieuw)

 Doel 2035 komt overeen met 50% emissiereductie conform Remkes

 Het opstellen van provinciale gebiedsplannen om de provinciale 
bijdrage aan de landelijke omgevingswaarde te monitoren en verder 
vorm te geven

 Aanvullende oplossingen voor meldingen, voormalige vrijstellingen en 
interimmers
 Legalisatie meldingen middels amendement als eis in de wetgeving opgenomen
 De uitvraag voor legalisatie meldingen is gedaan en de projectbezetting is ingezet

Stikstofwet – toevoegingen naar aanleiding van Tweede Kamer behandeling



Spoor 1: intensiveren natuurherstelmaatregelen in de Natura 2000-
gebieden

 Uitvoeren huidige beheerplannen
 Programma Natuur

• Optimalisering van de beheermaatregelen NNN/N2000
• Uitvoering op gronden van terreinbeheerders en waterschappen
• Korte termijn tot en met 2023
• Specifieke uitvoeringsvoorwaarden

Spoor 3: versterken innovatie en instrumentarium
 Voorfinanciering en bij-financieren van opkoopregelingen door het Rijk
 Opzetten van een subsidie instrument voor innovatie en extensivering
 Inzetten op innovatieve pilots

Stand van zaken Leidraad gebiedsgerichte aanpak Stikstof 



1e gebiedstafels:
 Goede en constructieve sfeer
 Duidelijkheid wat de bijdrage van het gebiedsproces is aan de landelijke opgave
 Gedragen datasets
 Veel aandacht voor de PAS-melders

Waar zijn we nu mee bezig:
 Opstellen van het startdocument

• (Stikstof) opgave helder maken
• Inzichtelijk maken van alle opgaven die in het gebied spelen
• Datasets d.m.v. Joint Fact Finding of validatie

Stand van zaken Leidraad gebiedsgerichte aanpak Stikstof 



Stand van zaken Leidraad gebiedsgerichte aanpak Stikstof 

Spoor 2: verminderen stikstofuitstoot via integrale gebiedsprocessen rondom de N2000-gebieden



Samenwerking met de buur provincies
 Nieuwkoopse Plassen

• Zuid-Holland trekker van het proces; Utrecht neemt actief deel
 Oostelijke Vechtplassen

• In overleg met Noord-Holland óf en op welke manier in gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen

 Binnenveld
• In overleg met Gelderland over provinciale samenwerking én samenwerking 

Foodvalley
 Rijntakken

• Eigen proces, maar wel (intensieve) afstemming en samenwerking
 Samenwerking op overige dossiers

• Opkoopregeling
• Bodemdaling
• Nieuwkoopse Initiatief

Stand van zaken Leidraad gebiedsgerichte aanpak Stikstof 



 Stand van zaken toegelicht middels Statenbrief van 24 november 
2020

 Extern salderen en verleasen is al opengesteld voor bedrijven 
zonder productierechten of fosfaatrechten

 Acht provincies nu ook opengesteld voor bedrijven mét 
productierechten of fosfaatrechten

 Utrecht nog niet opengesteld
• in afwachting van initiatief Nieuwkoopse Plassen

Stand van zaken extern salderen en verleasen



 Idee van coöperatie van boeren rondom de Nieuwkoopse 
Plassen: ‘We innoveren ons de crisis uit’

 Basisidee is om alleen stikstofruimte toe te kennen die vrijkomt uit 
bovenwettelijke innovatie

 Initiatiefnemers hebben daarbij voorkeur voor verleasen in plaats 
van salderen zodat ruimte uiteindelijk binnen de eigen sector blijft

Initiatief Nieuwkoopse Plassen - basisidee



 Provincies Utrecht en Zuid-Holland hebben idee gezamenlijk 
omarmd en zijn begonnen met de uitwerking

 Basisidee is goed, maar vastleggen van een juridisch houdbare 
en praktisch uitvoerbare variant in de beleidsregels is niet 
eenvoudig
• Met name aan lange termijn verleasen zitten haken en ogen

 Ambtelijke uitwerking in juridisch, praktisch en financieel spoor

Initiatief Nieuwkoopse Plassen – genomen stappen



 Regelmatig overleg met zowel initiatiefnemers als 
Natuurmonumenten 

 Ook Bestuurlijk Overleg onderling tussen bevoegde gezagen en 
met initiatiefnemers en betrokkenen

 In Zuid-Holland is ook het Havenbedrijf een belangrijke 
gesprekspartner

Initiatief Nieuwkoopse Plassen – genomen stappen



 Zuid-Holland gaat 18 januari extern salderen en verleasen met 
fosfaatrechten en productierechten open zetten in provincie, 
behalve gebied rondom Nieuwkoopse Plassen

 Utrecht is vooralsnog voornemens de pilot in de volledige 
provincie uit te rollen

 Besluitvorming en livegang beleidsregels wordt eerste kwartaal 
2021 voorzien

Initiatief Nieuwkoopse Plassen – vervolg



 Rijk heeft een stikstofregistratiesysteem (SSRS) ingesteld voor 
woningbouw en MIRT-projecten
• Inzet van verlaging van maximum snelheid op snelwegen
• In Utrecht zijn 4 woningbouwprojecten (7000 woningen) hiermee vergund

 Provincies hebben ingezet op de bouw van een Regionaal 
Stikstofregistratiesysteem (RSRS)
• Geeft mogelijkheid om zelf gecreëerde ruimte te bewaren en toe te 

kennen
• Besluitvorming vindt op korte termijn plaats over de opzet
• Wordt oplossing gezocht voor projecten met belasting op de hele ‘deken’
• Wordt daarnaast gekeken naar mogelijkheden voor eigen potjes
• Ook in beheer bij RIVM, zelfde AERIUS basis
• Mogelijk gezamenlijk systeem met het Rijk

Regionaal Stikstof Registratiesysteem (RSRS)



VRAGEN?
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