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Drentse aanpak Stikstof



Speelveld • Landelijk
• Provincies
• Sectoren
• Bedrijven
• Inwoners
• Media

• VTH
• LG
• REW
• EC
• VV
• WBM
• 3P

• Gemeenten
• Waterschappen
• Defensie
• CLG
• Stakeholders

• Ministerie (DGS)
• IPO - IPS
• BC Stikstof
• AC Stikstof
• GGA 

• Landbouwcollectief
• Groene Partners
• VNO NCW/ Bouw NL

• Cie Remkes
• Cie Hordijk
• RIVM
• PBL

• Kabinet
• Tweede Kamer
• Minister Schouten
• LNV
• Ministeries
• Rijksheren

• GS
• PS





Maatregelen Rijk - gereedschapskist



Bestuurlijke uitgangspunten Gebiedsgerichte aanpak

Vastgesteld in Bestuurlijk Overleg met minister Schouten (9 juli):

• Adaptieve en casusgerichte werkwijze in bouwblokken

• Interbestuurlijke Stuurgroep Gebiedsgerichte aanpak

• Gebiedsindeling per provincie

• Bouwblokken: opgaven, data en informatie, instrumentarium, governance en samenwerking, monitoring en 
rapportage, prioritering en programmering en leren uit de praktijk



Uitgangspunten Gebiedsgerichte aanpak Drenthe

• Onderdeel van samenhangend pakket met generieke maatregelen en beleidsregels.

• Integraal en breed gedragen

• Effectief en realistisch



Beoogde effecten gebiedsgerichte aanpak

1. Verminderen stikstofdepositie en natuur robuuster maken ten behoeve van een gunstige staat 
van instandhouding Natura 2000-gebieden

2. Economische ontwikkelruimte en perspectief voor bedrijven



Fase 0 - verkennen samenwerking en gebieden

Verkenning langs 2 lijnen: 

• Samenwerking aanpak stikstof 

• Gebiedsverkenning (12) 

Daarnaast:

• Lokale knelpunten en kansen signaleren, afstemmen, programmeren

• Hiaten informatie in beeld krijgen

• Uitvoering quick wins



Fase 1 - opstellen gebiedsagenda’s

Gebiedsagenda’s…

• beschrijven toekomstbeeld, doelen, maatregelen, middelen en samenwerking

• zijn input voor besluitvorming door de betrokken partijen

• bevatten quick-wins



Fasering en tijdlijn

Fase 0 2020 juli-dec Verkenning van samenwerking en situatie per gebied

2021 jan-feb Afstemming GS-PS, achterban partners en stakeholders

Fase 1 2021 jan- juli Opstellen gebiedsagenda’s 

aug-dec Besluitvorming GS-PS, achterban partners en stakeholders

Fase 2 2022 > jan- > Uitvoering gebiedsagenda’s

Monitoren en rapporteren voortgang PS en Rijk



Gebiedsverkenningen

• We geven inzicht in de situatie per gebied. 

• We creëren een gezamenlijk beeld van de uitgangssituatie, ondersteund met kaarten. 

• Hierdoor is het mogelijk om later de effecten te kunnen monitoren.

• Resultaat: factsheets en themakaarten per gebied.



Werkwijze gebiedsverkenning

• Uitvoeren pilots met 2 gebieden sept-okt 2020

• Inzicht in gewenste informatie 

• Onderzoeken beschikbaarheid gewenste informatie  

• Passende werkvorm 

• Uitvoeren 10 gebiedsverkenningen okt-dec 2020



Welke gegevens?

Thema’s:

1. Natuur

2. Stikstofbronnen

3. Bronmaatregelen

4. Ontwikkelbehoefte

5. Relevante andere opgaven (koppelkansen)

6. Knelpunten 



Beeld van neerslag van stikstof in Drentse Natura 2000-gebieden op basis 
van gegevens Aerius 2019

Stikstof in gegevens
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