Update stikstof - maart 2021

Update stikstof: voorjaar 2021
Tijdlijn

Geachte relatie,
In de afgelopen maanden is er voor en achter de schermen hard
gewerkt aan de aanpak stikstof. Dat is misschien niet altijd
direct zichtbaar, maar de stikstofpuzzel die we in Nederland
hebben is ingewikkeld.

Januari
Uitspraak Logtsebaan
Maart
9 maart: Stikstofwet goedgekeurd
door Eerste Kamer

Met de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering is landelijk
meer duidelijkheid gekomen over wettelijke kaders en doelen.
De provincies zijn nog met het Rijk in gesprek over hoe we naast de forse investeringen in natuur en stikstofdaling - de
gewenste economische ontwikkeling, infrastructuur en
woningbouw op gang kunnen brengen.
Daarnaast werken de provincies aan maatwerk in de
gebiedsgerichte aanpakken. De stikstof- en natuuropgave
verschilt sterk per gebied; de oplossingen dus ook. Met het
Koersdocument leggen we een volgend puzzelstuk voor
Drenthe. Het dient als basis voor de gebiedsgerichte plannen die
we gaan maken voor de twaalf stikstofgevoelige natuurgebieden
in Drenthe.

16 maart: GS besluit over
voorleggen Koersdocument Drentse
aanpak Stikstof aan PS
18 maart: Opening aankoopregeling
April

In deze nieuwsbrief nemen we u mee in de laatste stand van
zaken. Heeft u vragen of wilt u reageren, neem dan gerust
contact op.
Met vriendelijke groet,
Henk Jumelet
Gedeputeerde provincie Drenthe

21 april: Koersdocument in
Provinciale Staten
Mogelijke openstelling extern
salderen

Vragen?
Heeft u vragen? Aarzel dan niet
om contact op te nemen. U kunt
ons als volgt bereiken:
Telefonisch: (0592) 36 55 55
Per e-mail: vth@drenthe.nl

Zie ook
www.bij12.nl
www.aanpakstikstof.nl
www.provincie.drenthe.nl/stikstof

Privacy
We vinden privacy en
transparantie erg belangrijk. De
gegevens die we gebruiken voor
deze mailing verstrekken we
daarom niet aan derden en
gebruiken we ook niet voor
andere doeleinden. Op de
website vindt u onze volledige
privacyverklaring.
Wilt u de e-mails over dit
onderwerp niet meer ontvangen?
Geen probleem, dan kunt u zich
uitschrijven door op ‘afmelden’
onderaan deze e-mail te klikken.

Landelijke aanpak stikstof
Eerste Kamer stemt in
met Stikstofwet
De Eerste Kamer is op 9 maart akkoord gegaan
met de stikstofwet van minister Schouten van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De
stikstofuitstoot en -neerslag moet in 2030 zo
laag zijn dat dan de helft van de Natura 2000natuurgebieden onder de kritische
depositiewaarde (KDW) zit.
Het kabinet legt met deze wet vast dat
de natuur sterker wordt en de stikstofdepositie
omlaag gaat. Uitgangspunt is eerst
stikstofruimte winnen, pas dan weer beperkt
uitgeven aan maatschappelijke en
economische activiteiten. Er komt tot 2030
bijna drie miljard euro beschikbaar voor
natuurherstel en -versterking en circa twee
miljard euro voor (bron)maatregelen. Elke
sector levert een bijdrage, onder andere door
een toekomstbestendige (kringloop)landbouw
en emissiearme technieken in de bouw en
industrie.
Met de wet is ook vastgelegd dat er per
provincie gebiedsplannen komen ter uitwerking
van de landelijk vereiste depositiereductie.
Meer informatie op www.aanpakstikstof.nl

Drentse aanpak stikstof
Koersdocument Drentse aanpak
stikstof: nieuw puzzelstuk in de
Nederlandse stikstofpuzzel
Landelijk is op 9 maart de stikstofwet aangenomen. In
Drenthe is de volgende stap het Koersdocument Drentse
aanpak stikstof, dat op 21 april voorligt aan Provinciale Staten.
Het Koersdocument is de basis voor gebiedsgerichte plannen
voor de 12 Drentse stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.
Onze aanpak heeft drie doelen:
het creëren van ontwikkelperspectief voor bedrijven en
projecten;
bijdragen aan de verantwoordelijkheid van het Rijk om de
stikstofdepositie te verminderen;
versterking van natuur.
Het Koersdocument beschrijft tot 2030 drie stappen: gebiedsverkenningen, agendavorming en
uitvoering/bijsturing via gebiedsplannen.
Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het gaat om het maken van slimme, duurzame keuzes die
enerzijds leiden tot natuurherstel en die anderzijds een aantrekkelijk ondernemersklimaat
waarborgen en de leefbaarheid van het landelijk gebied op peil houden. Daarvoor is een
gezamenlijke aanpak nodig. Want samen zijn we verantwoordelijk voor de omgeving waarin we
allemaal prettig wonen en werken. Mooi voor elkaar, in de wetenschap dat niet alles overal kan”.
Kijk voor meer informatie op www.provincie.drenthe.nl/stikstof

Verminderen stikstofdepositie
Regeling provinciale aankoop
veehouderijen start 18 maart
De provincie Drenthe start vanaf 18 maart met de
uitvoering van de “Regeling provinciale aankoop
veehouderijen nabij natuurgebieden”.
Met deze landelijke regeling krijgen de provincies budget
om een beperkt aantal veehouderijen, die liggen in de
nabijheid van een stikstofgevoelig gebied, op basis van vrijwilligheid aan te kopen. Doel is de
stikstofuitstoot te verminderen en tegelijkertijd ruimte te bieden aan andere ontwikkelingen.
De regeling is bedoeld voor veehouderijen (melkvee, varkens en pluimvee) die een uitstoot
hebben die leidt tot stikstofneerslag van meer dan twee mol (gemiddeld per hectare per jaar) op
een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied (check via Aankoopcalculator Aerius). Ook moeten
bedrijven voldoen aan een aantal landelijke en provinciale criteria.
Geïnteresseerden kunnen zich van 18 maart tot 31 maart aanmelden
via www.provincie.drenthe.nl/stikstof. Landelijke informatie staat op de website van de
Rijksoverheid.

Versterken natuur
Extra maatregelen Programma
Natuur
Het Programma Natuur maakt onderdeel uit van de
structurele aanpak stikstof. Rijk en provincies werken
daarin samen aan de condities voor een landelijk 'gunstige
staat van instandhouding' van de natuur (Vogel- en
Habitatrichtlijn).
Voor de zomer maken Rijk en provincies afspraken over
een maatregelenpakket. De eerste drie jaar starten provincies, Rijk en maatschappelijke partners
met de uitvoering van een aantal maatregelen. Tegelijkertijd nemen ze samen de ruimte voor
verdere uitwerking van de opgave, de maatregelen en de systematiek voor monitoring,
rapportages en bijsturing.
Drenthe zet de komende tien jaar vooral in op maatregelen die gericht zijn op systeemherstel.
Daardoor wordt stikstofgevoelige natuur sterker en robuuster. We doen dit samen met onze
partners in het landelijk gebied. Door slim gebruik te maken van lopende gebiedsprocessen
komen we snel tot resultaten.
Vanaf 2021 tot en met 2030 is jaarlijks een bedrag beschikbaar, oplopend naar 300 miljoen euro
per jaar. Drenthe ontvangt hier net als andere provincies een substantieel deel van. Het
Programma Natuurlijk Platteland wordt in 2021 geactualiseerd met de Drentse opgave uit het
uitvoeringsprogramma Natuur.

Vergunningen en beleidsregels
Regionaal Stikstof Registratie
Systeem
Het Regionaal Stikstof Registratie Systeem (RSRS) is een
administratief systeem waarin stikstofruimte die is
vrijgemaakt of vrijgevallen wordt vastgelegd. Op een later
moment kan die ruimte weer worden gebruikt voor het
afgeven van een natuurvergunning.
Naar verwachting kunnen we in april voor het eerst gebruik gaan maken van ruimte uit het RSRS.
Deze ruimte zal ingezet worden om zogeheten microdeposities te compenseren. Daardoor kunnen
kleine deposities opgelost worden, zonder dat daarvoor apart extern gesaldeerd hoeft te worden.
Daarmee voorkomen we dat vanuit andere provincies voor kleine deposities apart ruimte in
Drenthe verworven moet worden.

Instellen extern salderen met veehouderijen
Drenthe staat nog voor de keuze om extern salderen met veehouderijen open te stellen.
Hiermee kunnen initiatiefnemers in alle sectoren projecten met stikstofuitstoot realiseren door
stikstofruimte over te nemen van veehouderijen die geheel of gedeeltelijk stoppen.
Het college heeft vooraf waarborgen aangegeven om onwenselijke situaties te voorkomen en het
Drentse platteland leefbaar te houden:
Zicht op legalisatie voor de zogeheten melders en een oplossing voor de overige ‘ter goeder
trouw’ situaties.
Een werkend RSRS om de vrijvallende ‘stikstofruimte’ beschikbaar te houden voor
maatschappelijke en economische ontwikkelingen.
De mogelijkheid voor (ruimtelijk) maatwerk.
Met de nieuwe stikstofwet is voldaan aan de Drentse randvoorwaarden. Wanneer het mogelijk is om
ruimte uit te geven via het Regionaal Stikstof Registratie Systeem kan het extern salderen met
veehouderijen van start gaan. In de planning is dit voorzien in de tweede helft van april.

Gebiedsgerichte aanpak Drenthe
Eerste bevindingen pilots gebiedsverkenningen
Samen met een vertegenwoordiging vanuit de landbouwsector (DAJK, LTO en
Farmers Defence Force) en natuurorganisaties (Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) werken
we aan gebiedsverkenningen. Op basis van de pilots voor de gebieden Mantingerzand/
Mantingerbos en Elperstroom is de aanpak nu als volgt:
We hebben met elkaar de uitgangspunten voor de verkenningen vastgelegd. De uitgangspunten
uit de pilots zijn meegenomen bij het opstellen van het Koersdocument.
De hoeveelheid informatie is groot. De provincie verwerkt de grote hoeveelheid informatie nu in
concept-factsheets. Die worden vervolgens besproken met de betrokken partijen.
De planning is aangepast om de informatie goed te kunnen verwerken en actuele
ontwikkelingen mee te kunnen nemen. Zo worden er ook landelijk analyses uitgevoerd (IPO
gebiedsanalyses en onderzoek naar Lokaal doelbereik). De gebiedsverkenningen en landelijke
analyses moeten op elkaar aansluiten.
We wisselen onderling kennis en ervaringen uit.
De gebiedsverkenningen zullen in ieder geval de eerste helft van 2021 in beslag nemen.
Vervolgens zullen we met betrokkenen deze kennis delen en van daaruit gezamenlijk de
gebiedsagenda’s gaan opstellen
Neem voor vragen gerust contact op met het procesteam Stikstof.

Uitgelicht
Aanjagers de boer op voor
samenwerking natuurinclusieve
landbouw
Marry Brink en Frank ter Beke gaan het komend half jaar als
aanjagers in zeven Drentse gebieden op zoek naar
mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw.
De zeven kansrijke gebieden zijn: Esdorpenlandschap Norg en omgeving (NW-Drenthe),
Koekange – Ruinerwold (ZW-Drenthe), Weerdinge – Ees (Zuidelijk deel Hondsrug), Roden –
Leekstermeer (Noord-Drenthe), Nijeveen – Kolderveen (ZW-Drenthe), Mantinge en Balinge –
Oude diep en het Drentsche Aa-gebied.
In deze gebieden worden concrete projecten aangedragen die bijdragen aan een gezonde bodem
en meer bio- en landschappelijke diversiteit in Drenthe. De aanjagers werken voor de Agenda
Boer, Burger, Biodiversiteit (Agenda BBB) en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw.
Meer weten over het initiatief en de mogelijkheden? Kijk op onze website.

Deze mail is verzonden aan relaties van de provincie Drenthe die te maken hebben met de
stikstofproblematiek. U kunt zich aanmelden voor de verzendlijst via stikstof@drenthe.nl.

Volg ons

Bekijk de webversie
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen mail meer over dit onderwerp wilt ontvangen, kunt u zich hier AFMELDEN.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u post@drenthe.nl toe aan uw adresboek.

