
Informatiesessie commissie RGW

Jacobine Meijer

Programmamanager Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied

Willem Hellevoort

Coördinator Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied

7 september 2022



➢ Terugblik op de afgelopen zomerperiode

▪ Beantwoording provinciale vragen

▪ PAS melders

➢ Proces van het Rijk

➢ Uitvoering Handelingskader en Startnotitie NPLG

➢ Gebiedsgerichte Aanpak Provincie Utrecht

▪ Proces aanpak GGA

▪ Betrekken van partijen

➢ Planning Provincie

➢ Stand van zaken vergunningverlening
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Inhoud



➢ Brieven ontvangen van ministerie

➢ Bezoek van Rutte aan agrarisch bedrijf in Leusden

➢ Uitnodiging Remkes
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Terugblik op de afgelopen periode



➢ NatuurNetwerk Nederland
▪ De wettelijke omgevingswaarde betreft niet de gebieden die een NNN-status hebben. 

De natuur moet wel beschermd worden. Invulling is maatwerk.

➢ Het kaartje en schuifruimte in de gebiedsprocessen
▪ De kaart is een hulpmiddel en geen blauwdruk. Op basis van locatie-specifieke 

kenmerken is ruimte voor flexibiliteit en maatwerk.

➢ Procesmatige antwoorden op de volgende vragen:
▪ Provinciegrens-overschrijdende gebieden

▪ Financiële kaders

▪ Koplopers

➢ Geen antwoord op:
▪ Komt de vergunningverlening weer op gang

▪ Toekomstperspectief

▪ Haalbaarheid van het basispad

▪ Generieke maatregelen
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Beantwoording provinciale vragen



➢ 250 miljoen voor de provincies; voorwaarden nog niet bekend

➢ Verantwoordelijkheid Rijk, wordt nu bij de provincies gelegd, 

randvoorwaarden meegeven

➢ Kan helpen bij de gebiedsprocessen en opnieuw opbouwen vertrouwen

➢ Risico als provincie geen (snelle) oplossing vindt

➢ Actief op zoek naar bedrijven voor vinden ruimte

➢ In gesprek met de sector over de manier waarop we de PAS melders 

kunnen helpen

➢ Uitvoering van motie 54 ‘PAS melders legaliseren in GGA’
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PAS melders



➢ Gunstige staat van instandhouding bereiken Natura2000 
gebieden

➢ Duurzaam toekomstperspectief landbouw en andere 
activiteiten en vitaal platteland

➢ Vermindering stikstofdepositie op basis van Wsn

➢ Integrale aanpak (Natuur, water, bodemdaling, 
stikstof en transitie van de landbouw)

➢ Het gebied centraal

➢ Gebiedsprocessen zijn maatwerk

➢ Houdbare vergunningen

➢ Ook bijdrage van andere sectoren

➢ Aankoop van bedrijven op basis van vrijwilligheid
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Handelingskader stikstof Provincie Utrecht



➢ Structurerende en richtinggevende keuzes en doelen ten behoeve van de 

landelijke opgaven

➢ Vitaal landelijk gebied, gezonde natuur, robuust watersysteem, lage impact 

op klimaat en perspectief voor de landbouw

➢ Op gang brengen van vergunningverlening voor maatschappelijke en 

economische activiteiten en verduurzaming van de industrie

➢ Richtinggevende stikstofdoelen voor emissiereductie (doorvertaling van de 

Wsn). Landelijk 40% emissiereductie in 2030 en voor Utrecht 46%

➢ Opgave NPLG voor het gehele landelijk gebied

➢ Overige doelen nog niet bekend (oktober klimaat, water en natuur)
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Nationaal Programma Landelijk Gebied



➢ Nationaal programma onder Omgevingswet;

➢ 6 opgaven centraal: natuur, stikstof, water, landbouw, bodem en klimaat. 

Europese verplichtingen zijn leidend;

➢ Focus op het gehele landelijke gebied

➢ Kader voor op te stellen provinciale gebiedsprogramma’s: basis voor 
gebiedsgerichte aanpak onder provinciale regie;

➢ Financiering uit transitiefonds landelijk gebied: € 24,3 mld;

➢ Ondersteund door landelijke regieorganisatie transitie landelijk gebied 

(RTLG).

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)



➢ September: afbouw derogatie

➢ September: aanbevelingen Remkes + reactie kabinet

➢ Oktober: Aanvullende brief Toekomstperspectief 

Agrarische sector

➢ Oktober: doelen voor Klimaat, Water en Natuur

➢ Oktober: oprichting ecologische autoriteit

➢ Oktober: brief IenW

➢ Januari 2023: doelen voor de overige sectoren

➢ Januari 2023: 1e richting provinciale gebiedsprogramma’s

➢ April 2023: Natuurdoelanalyses

➢ 1 juli 2023: provinciale gebiedsprogramma gereed
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Tijdsplanning Rijk



Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied
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➢ Integrale aanpak en opgaven NPLG vragen om een provincie dekkende 

gebiedsgerichte aanpak --> provincie dekkende gebiedsindeling

➢ Samen met alle partijen in een gebied

➢ Provincie levert gebiedscoördinatoren per gebied

➢ Gebiedsprocessen zitten in verschillende fases (nog starten, begonnen, al 

lopend)

➢ Resultaat: gebiedsagenda per gebied (januari 2023)

➢ Vormen de bouwstenen voor provinciale gebiedsprogramma(1 juli 2023)

➢ Relatie met Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (producten/sturing)
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Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) provincie Utrecht



➢ Vastgestelde Beleidsdocumenten: Omgevingsvisie, Handelingskader 

Gebiedsgerichte Aanpak, Bodem en waterprogramma Utrecht, 

Landbouwvisie en Samenwerkingsagenda Landbouw, Natuurvisie, 

Regionale Veenweide Strategie

➢ Integraliteit van de opgaven

➢ Gezonde natuur in balans met een duurzame economische rendabele 

landbouw sector en een vitaal en leefbaar platteland

➢ Samen met onze gebiedspartners
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Uitgangspunten van de GGA
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GGA Landelijk Gebied –

Integraliteit prioritaire opgaven



Doelen integrale opgaven provincie Utrecht

➢Natuur: instandhoudingsdoelen soorten en habitats uit Utrechtse 

beheerplannen N-2000 gebieden (VHR)

➢Stikstof: 74% stikstofgevoelige areaal onder de Kritische Depositie Waarde

➢Landbouw: inzet op natuurinclusieve kringlooplandbouw en werken vanuit 

maatschappelijke opgaven



Doelen integrale opgaven provincie Utrecht

➢Waterkwaliteit: KRW en GWR: goede ecologische toestand oppervlaktewater 

en goede chemische toestand grond- en oppervlaktewater in 2027 en 

voorkomen achteruitgang

➢Klimaat en bodemdaling: Regionale Veenweiden Strategie (RVS): in 2030 

een afname CO2 met 0,12 CO2-eq/jaar en remmen bodemdaling met 50%

➢Klimaatopgave landbouw/landgebruik: landelijke opgave van 3Mton 

broeikasgasreductie (vooral methaan), restopgave moet nog worden vertaald 

naar de regio (NPLG)
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Gebiedsagenda’s

➢ Uitwerking primaire opgaven naar integrale, concrete doelen voor het 

gebied

➢ Oplossingsrichtingen en maatregelen

➢ Doorrekening van het effect op de stikstofdepositie

➢ Concreet uit te voeren activiteiten en maatregelen

➢ Afspraken over meekoppelkansen

➢ Kostenraming

➢ Belangrijke leemten in kennis

➢ Vervolgproces, samenwerkingsafspraken

➢ Basis voor provinciaal gebiedsprogramma (invulling van Rijk nog 

onbekend)



➢ Draagvlak is broos

➢ Berichtgeving in de media is niet behulpzaam

➢ Regelmatig verzoeken uit gebieden om in gesprek te gaan

➢ Utrechtse onderlinge verhoudingen zijn goed
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Draagvlak voor de gebiedsprocessen



➢ Formele start van de gebiedsprocessen

▪ Wachten op aanvullende doelen

▪ Deelname agrarische sector

▪ Duidelijkheid Kabinet (oa uitkomst traject Remkes, brief minister Staghouwer)

➢ Afbakening van de gebiedsprocessen: van N2000 naar provincie-dekkend

➢ Plan van aanpak PAS-melders

➢ Instrumentenkoffer  
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Komende stappen



Vergunningverlening
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➢ 95 openstaande zaken (aanvragen en beroepszaken)

➢ 83 aanvragen voor vergunning

➢ 8 niet-agrarisch, in behandeling

➢ 75 agrarisch

➢ 39 Met emissiearm RAV systeem in de wacht in afwachting uitkomst 

hoger beroep

➢ 14 met beweiden en/of bemesten, keuze aan ondernemer wel of niet 

doorgaan in verband met lopend hoger beroep

➢ 22 in behandeling
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Stand van zaken vergunningverlening 1



➢ 12 beroepszaken

➢ Zitting hoger beroep Raad van State 14 juni over RAV-codes en Beweiden 
en bemesten (8 zaken)

➢ Uitspraak voor zaken alleen RAV-codes verwacht 7 september (3 
zaken)

➢ Uitspraak voor zaken met beweiden en bemesten 4e kwartaal 2022 (5 
zaken

➢ Intrekkingsverzoeken 2 zaken, nog geen zittingsdatum bekend

➢ 2 beroepszaken tegen verleende vergunning

➢ Diverse andere (hoger) beroepsprocedures bij andere provincies en Rijk 
die van invloed kunnen zijn op vergunningverlening in Utrecht. O.a. 
Porthos (bouwvrijstelling), ViA15 (25 km afstandsgrens)
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Stand van zaken vergunningverlening 2


