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Advies over uitvoeringscondities op gebied van stikstofreductie met oog voor transitieopgave 

Geachte mevrouw Van der Wal, geachte mevrouw de minister, 

In uw brief 'Toelichting startnotitie NPLG en gezamenlijk vervolg' van 19 juli 2022 vraagt u provincies 

om in !PO-verband, in aanvulling op de denkrichting van 29 april 2022, een advies op te stellen over 

de uitvoeringscondities die provincies nodig achten om de opgave op het gebied van stikstofreductie 

te realiseren en dit uiterlijk in september met u te delen. 

Het voornemen van het Rijk om te voldoen aan reeds kenbaar gemaakte voorwaarden en condities 

In uw kamerbrief Stand van zaken stikstof en landelijke gebied, d.d. 15 juli 2022 (2022Z14127) en in 

de brief Toelichting Startnotitie NPLG en gezamenlijk vervolg, d.d. 17 juli 2022 (DGS 22300618), die u 

stuurde aan elke provincie, spreekt u uw voornemen uit om te voldoen aan meerdere voorwaarden 

en condities die wij in onze denkrichting aan u hebben meegegeven. 

Wij willen daarom allereerst daarvoor onze waardering uitspreken. Wij onderschrijven dat het Rijk en 

de provincies samen voor deze opgave aan de lat staan. Ook de waterschappen en de gemeenten zijn 

als medeoverheden van groot belang voor het uitvoeren en laten slagen van deze transitie. Wij 

waarderen dat u, naast de inzet op reductie van stikstof in de landbouw, ook actief inzet op andere 

sectoren, zoals industrie en mobiliteit. Uw expliciete uitgangspunt dat provincies de ruimte hebben 

om bottum up in de gebiedsprocessen tot maatwerkoplossingen te komen, achten wij van essentieel 

belang. 

Ook kijken wij met positieve verwachting uit naar uw onderzoek naar mogelijke optimalisatie van 

generieke landbouwmaatregelen. De gehonoreerde budgetten uit het transitiefonds voor de 

versnellingsmaatregelen zijn een belangrijke stap om de transitie op gang te krijgen. Wij zouden het 

waarderen als u deze gehonoreerde budgetten schriftelijk aan ons kunt bevestigen. Graag 

benadrukken wij hiertoe ook de noodzaak voor snel inzetbare beëindigingsregelingen. Onze 

voorwaarde die wij stelden op 29 april dat scenario's op maat moeten kunnen worden uitgewerkt 

per provincie of per gebied, zien wij terug in uw brief, waarin u stelt 'maatwerk is uitgangspunt'. 
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