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NIEUWKOOPS INITIATIEF & RSRS



INHOUD

Waar nemen we u vandaag in mee?
• Herhaling: de geschiedenis op 1 sheet
• Nieuwkoops initiatief (stand van zaken en vervolg)
• Ontwikkelingen Regionaal Stikstof Registratiesysteem (RSRS)
• Uitspraken Raad van State (toelichting in het kort)



GESCHEIDENIS IN 1 SHEET

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



NIEUWKOOPS INITIATIEF

De basis
• 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





NIEUWKOOPS INITIATIEF

Marsroute
• Inmiddels overeenkomst over aantal uitgangspunten

• Er wordt nog gewerkt aan een aantal juridische en financiële 
uitzoekpunten

– De basis met houdbaar zijn én een goed verdienmodel bieden
– Gesprekken met stakeholders, initiatiefnemers, Rijkspartijen en de Rabobank

• Op korte termijnbesluitvorming over lange termijn verlease vorm en 
daarna de definitieve ‘go/no-go’ en besluitvorming in GS

– Maart/april is de wens om van start te gaan



NIEUWKOOPS INITIATIEF

Aantal punten van belang
• Mogelijkheid wordt opgenomen om ‘regulier’ te salderen voor 

projecten van groot maatschappelijk belang

• ‘Innovatie’ is feitelijk verschoning
– Voor veehouderijen beperkt tot de mogelijkheden van de RAV

• Verschoning door subsidie van de overheid wordt niet verwaardbaar



RSRS

Wat is het Regionaal Stikstof Registratiesysteem (RSRS)?



RSRS

Regionaal Stikstof Registratiesysteem (RSRS)
• Interprovinciaal besloten tot:

– Gezamenlijke oplossing voor microdeposities (kleine deposities op veel 
gebieden)

– Mogelijkheden tot maken van eigen doel banken

• Interbestuurlijk besloten tot:
– Rijk gaat deelnemen aan RSRS
– Nog onbekende consequenties voor zowel vulling & uitgifte, als regelgeving



RSRS

Wat kunnen we bijvoorbeeld met het RSRS?
• Bank specifiek ten behoeve van het Nieuwkoops initiatief
• Banken voor de gebiedsprocessen uit de gebiedsgerichte aanpak
• Spaarsysteem voor grote (provinciale) projecten
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor microdeposities 

maakt de salderingsopgave voor grote projecten overzichtelijk



RSRS

Wat moeten we nog uitwerken?
• Maart/april starten we met een uitgeklede versie

– Eind dit jaar wordt de AERIUS 3.0 versie verwacht
• Gezamenlijke spelregels voor vulling en uitgifte van de gezamenlijke 

microdepositie-pot
• Voorwaarden voor de opzet van doelbanken
• Specifieke afspraken intern per doelbank



UITSPRAKEN RvS

Twee uitspraken Raad van State – januari 2021
• Toegelicht in Statenbrief van 10 februari
• Uitspraak 1: Logtsebaan
• Uitspraak 2: ViA15



UITSPRAKEN RvS

Uitspraak Logtsebaan
• Verslechteringsvergunning is vervallen door wetgeving per 1 januari 

2020
• Intern salderen (binnen de eigen vergunningruimte) is daarmee 

vergunningvrij geworden
• Momenteel meeste aanvragen voor intern salderen

– Liggende aanvragen worden wel nog afgehandeld

• Hoe om te gaan met eventuele registratie van intern salderen is nog 
een uitzoekpunt



UITSPRAKEN RvS

Uitspraak ViA15
• Tussenuitspraak in de zaak
• Geeft geen oordeel over het AERIUS instrument
• Vraagt wel om een aanvullende onderbouwing van de 5 km afkapgrens 

voor de effecten van verkeer die in AERIUS zit
• Onderzoek naar afkapgrens al ingezet naar aanleiding van rapport van 

de commissie Hordijk
• Voor de zomer resultaten verwacht
• Meeste projecten met verkeerseffecten >5 km kunnen tot die tijd niet 

vergund worden



Einde Presentatie

Vragen?
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