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Op 23 juni debatteert u over de stikstofplannen van het kabinet. Graag geven wij u vanuit de provincies hierbij 

onze inzet mee.  

Rijk stelt richtinggevende doelen, provincies al aan de slag in gebieden  

Provincies maken zich sterk voor het bereiken van de natuurdoelen. Leefbaarheid en perspectief voor 

de landbouw zijn daarbij randvoorwaarden. Provincies ondersteunen het belang van richtinggevende 

doelen bij het vormgeven van hun gebiedsprocessen. De uitwerking moet echter gebeuren op 

gebiedsniveau. Geen provincie is hetzelfde en er zijn vele manieren waarop de noodzakelijke reductie 

kan worden behaald. Dat verschilt per gebied. Provincies hebben daarom ruimte nodig om van 

richtinggevende percentages en gebiedstypen-indelingen af te wijken. De emissiereductie die is 

toegekend aan het Natuurnetwerk Nederland en veenweidegebieden wordt door provincies niet 

herkend. Het maatwerk dat in de provincies plaatsvindt moet opgeteld leiden tot de noodzakelijke 

reductie. De provincies weten als geen andere overheid welke andere opgaven er nog meer spelen in de 

gebieden bijvoorbeeld voor klimaat, woningbouw en water(kwaliteit). Zij kunnen deze doelen met elkaar 

verbinden. 

Onontkoombare stikstofreductie in alle sectoren en natuurherstel zijn noodzakelijk om natuurdoelen te 

realiseren en op die manier vergunningverlening weer mogelijk te maken. Provincies nemen de 

verantwoordelijkheid door hier in gebiedsgerichte programma’s uitvoering aan te geven. Zo zijn 

provincies al volop bezig met de uitvoering van natuurherstelmaatregelen. Provincies gaan daar op volle 

kracht mee door.  

Aanvullend landelijk aanvullend generiek beleid nodig  

Het is alle hens aan dek: aanvullend onontkoombaar generiek beleid is nodig om de doelen voor 

vermindering van stikstofdepositie te halen. Alleen met gebiedsgerichte maatregelen redden we het 

niet. Er is aanscherping nodig van het generieke beleid voor reductie van stikstofdepositie voor alle 

sectoren inclusief buitenland en meetcorrectie op stikstofemissies. Generiek beleid kan bijvoorbeeld 

gaan over mestbeleid, voorschrijven van Best Beschikbare Technieken, normering voor scheepvaart, 

industrie en verkeer. Daarbij vragen provincies faciliteiten om agrariërs te kunnen helpen de omslag te 

maken. Dit wordt in de huidige regelgeving (financieel) ernstig belemmerd. Aanpassing van landelijke 

regelgeving is sneller te realiseren dan bijvoorbeeld aankoop van veehouderijen in gebiedsprocessen. 

Dit past bij de resultaatsverplichting voor het rijk voor het behalen van de wettelijke omgevingswaarden 

voor stikstofreductie. Geborgde stikstofreductie is nodig om vergunningen te kunnen verstrekken voor 

de agrariërs die door willen met andere verdienmodellen, voor industrie die wil verduurzamen, voor 

woningbouw en voor wegen. Nieuwe vergunningen zijn immers alleen houdbaar wanneer er ook 

emissiereductie plaatsvindt.  
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Versnelde inzet middelen uit stikstoffonds om kansen te kunnen pakken  

Het is belangrijk dat we de kansen kunnen pakken die zich voordoen. Voor PAS melders moeten met 

voorrang bronmaatregelen effectief worden zodat toezeggingen naar deze groep gerealiseerd worden. 

We willen de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld snel kunnen inzetten. De enige manier om 

met elkaar verder te komen is door emissieruimte te creëren via geborgde emissiereductie. De minister 

heeft provincies gevraagd om versnellingsaanpakken, die hebben alle 12 de provincies ingediend. Daar 

is draagvlak voor. Er is geld beschikbaar. Belangrijk is dat dat geld snel aan de provincies beschikbaar 

wordt gesteld. Provincies kunnen niet (blijven) voorfinancieren. Zo komt er weer beweging in het land.  

 


