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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, 

 

Kennisnemen van 

Actualiteiten Stikstof 

 

Aanleiding 

In het kader van het stikstofvraagstuk geven wij u periodiek een beknopt actueel 

overzicht van de laatste stand van zaken van het stikstofvraagstuk. In een 

videopresentatie lichten wij de actualiteiten ook mondeling toe.  

 

Bevoegdheid 

Het is een bevoegdheid van het College van Gedeputeerde Staten om 

Provinciale Staten te informeren over de actualiteiten rondom het 

stikstofvraagstuk 

 

Kernboodschap 

1. Structurele aanpak stikstof Rijk 

Op 24 april 2020 heeft het kabinet de Kamerbrief ‘Voortgang 
stikstofproblematiek: structurele aanpak’ gepubliceerd. Deze structurele 

aanpak heeft als hoofddoel om te komen tot een volledige gunstige – of 

daar waar niet mogelijk – een verbeterde staat van instandhouding te komen 

in de Natura2000-gebieden. Om dit doel te kunnen bereiken, kondigt het 

kabinet in de kamerbrief een breed investeringspakket van ruim €5 miljard 
euro aan om in de periode tot 2030 de neerslag van stikstof te verminderen 

en de natuur te herstellen. Hiermee beoogt het Rijk de vergunningverlening 

verder op gang te brengen. De gezamenlijke provincies zien dit pakket 

maatregelen als een belangrijke stap op weg naar een structurele aanpak 

voor de stikstofproblematiek. Maar voor een succesvolle aanpak is meer 

nodig. Daarom wordt vanuit de provincies gepleit om aanvullend op deze 

structurele aanpak te komen een aanvullend extra pakket aan 

bronmaatregelen en andere maatregelen (bijvoorbeeld gericht op innovatie, 
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maatregelen in de zee- en binnenvaart en in de industrie) om zo meer 

ruimte te bieden voor economische en maatschappelijke activiteiten.  

 

Meer informatie over de structurele aanpak stikstof van het Rijk vindt u hier. 

Zie hier ook de reactie van de gezamenlijke provincies.  

 

2. Eindadvies ‘Niet alles kan overal’ van het Adviescollege Stikstofproblematiek 

(“Commissie Remkes”) over structurele aanpak van stikstof op lange termijn 

Op 8 juni jl. heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek (“Commissie 
Remkes”) haar eindadvies over de structurele aanpak van stikstof op lange 
termijn gepubliceerd. Het rapport is kritisch op de structurele aanpak van het 

Rijk, en met name als het gaat om de door het kabinet beoogde 

streefwaarde van 26% reductie aan stikstofuitstoot in 2030. De commissie 

Remkes adviseert een halvering van de stikstofuitstoot in 2030. Daarbij 

adviseert de commissie Remkes om deze afname, evenals de gewenste 

natuurdoelen wettelijk vast te leggen. Volgens de commissie is een “robuust 
herstel” van Natura 2000-gebieden nodig om de economische activiteit in 

het land weer verantwoord terug op peil te kunnen brengen. Het volledige 

eindadvies is hier te lezen. De gezamenlijke provincies spreken in juli met de 

Minister over het eindadvies van de Commissie Remkes. Een gezamenlijke 

standpuntbepaling wordt in september verwacht. De eerste reactie van het 

College van Gedeputeerde Staten op het eindadvies vindt u hier. 

 

De minister van LNV heeft - in aanloop naar het Kamerdebat over het 

eindadvies - op 17 juni jl. reeds een Kamerbrief gepubliceerd waarin een 

aantal aanvullende stappen staan die het kabinet zal nemen naar aanleiding 

van het advies van de Commissie Remkes. Het betreft de volgende stappen: 

- de kabinetsdoelstelling voor de vermindering van de stikstofbelasting 

van Natura2000-gebieden wordt als resultaatsverplichting opgenomen 

in het wetsvoorstel natuurverbetering en stikstofreductie. 

- de aanbeveling van de Commissie Remkes om de tijdelijke emissies van 

de bouw niet langer te onderwerpen aan gedetailleerde 

depositieberekeningen wordt door het kabinet overgenomen. Het 

kabinet gaat daarom een drempelwaarde voor de bouw onderzoeken en 

uitwerken. 

- Het kabinet neemt het advies van de Commissie Remkes over het feit 

dat beëindigingsmaatregelen alleen zinvol zijn als deze worden ingezet 

bij bedrijven met een relatief hoge depositielast op Natura2000-

gebieden en in situaties waarin geen mogelijkheden bestaan voor een 

transitie naar een emissieloze bedrijfsvoering mee in de uitwerking van 

de landelijke beëindigingsregeling.  

 

De volledige Kamerbrief vindt u hier. 

 

3. Adviescommissie Meten en Berekenen (“Commissie Hordijk”) 

https://www.aanpakstikstof.nl/achtergrond/documenten/kamerstukken/2020/04/24/kamerbrief-24-april-2020-structurele-aanpak
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/aanpak-stikstof/2020/reactie-provincie-op-kabinetsmaatregelen-stikstof
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/08/aanbieding-eindadvies-adviescollege-stikstofproblematiek
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/aanpak-stikstof/2020/reactie-provincie-op-adviesrapport-remkes
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/17/kamerbrief-reactie-eindadvies-adviescollege-stikstofproblematiek
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Op 5 maart jl. bracht de adviescommissie Meten en Berekenen (“Commissie 
Hordijk”) haar eerste adviesrapport “Niet uit de lucht gegrepen” uit.  Dit 

rapport gaf antwoord op de vraag of de gebruikte methodes voor het 

bepalen van stikstofneerslag voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn 

om het stikstofbeleid van Rijk en provincies op te baseren. Het adviescollege 

concludeerde dat de huidige meet- en rekensystematiek voor stikstofemissie 

en -depositie voldoende wetenschappelijke onderbouwing biedt voor het 

stikstofbeleid. Op 15 juni presenteerde de Commissie Hordijk haar 2e advies. 

Hierin concludeert de Commissie opnieuw Nederlandse meet- en 

rekensysteem voor stikstof over het algemeen geschikt is. De commissie is in 

haar advies kritisch om AERIUS te gebruiken als onderdeel van de 

vergunningverlening. Nadere bestudering van het rapport is eerst 

noodzakelijk om de eventuele consequenties voor de vergunningverlening te 

kunnen overzien. 

 

4. Stikstofregistratiesysteem 

Het Stikstofregistratiesysteem, waarin per gebied de effecten van 

stikstofmaatregelen, zoals snelheidsverlagingen, worden geregistreerd, is in 

werking getreden. Dit geldt in eerste instantie voor de woningbouw en een 

beperkt aantal grote infraprojecten. Op dit moment zijn 140 aanvragen 

ingediend. In Brabant gaat het om 22 projecten voor in totaal zo’n 2695 

woningen. De aanvragen zijn echter nog niet allemaal compleet en 

ontvankelijk. Aanvragers hebben tot 1 juli de tijd om de aanvraag compleet 

te maken en dan kunnen ze met prioriteit gebruik maken van de 

stikstofruimte in het SSRS. In juli zullen de eerste aanvragen afgehandeld 

worden en prioritering aan de aanvragen toegekend worden op basis van de 

ministeriële regeling. Overigens kunnen ook na 1 juli nog 

woningbouwaanvragen en aanvragen voor de 7 MIRT-projecten worden 

ingediend. Deze hebben echter dan niet meer de hoogste prioriteit in de 

verdeling van de stikstofruimte. 

 

5. Legalisering PAS-meldingen 

Momenteel loopt het overleg met het Rijk over de oplossing van 

legalisatieproblematiek nog. De gezamenlijke provincies willen dat alle 

meldingen (die door de verificatie komen) gelegaliseerd worden, in beginsel 

onder verantwoordelijkheid van het Rijk. Daarvoor wil het Rijk een 

ontwikkelreserve instellen. Alleen daar waar nodig kan met behulp van 

provincies maatwerk worden verleend. Het Rijk ontwikkelt hiervoor 

momenteel een plan van aanpak. 
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6. Wijziging beleidsregel Natuurbescherming Noord-Brabant 

Op 16 juni jl. heeft het College van Gedeputeerde Staten de beleidsregel 

Natuurbescherming Noord-Brabant gewijzigd. Deze wijziging zorgt voor een 

betere toepassing van de regels rond intern salderen met stikstofruimte.  

Daarnaast is het voor varkensbedrijven die meedoen aan de ‘subsidieregel 
sanering varkenshouderijen’ mogelijk om hun bestaande overige 
bedrijfsvoering voort te zetten en/of een andere activiteit te starten met 

maximaal 15% van de stikstofruimte die vergund was voor het houden van 

varkens. Het besluit voor de aanpassing is door de provincie genomen na 

overeenstemming met zowel andere provincies als de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Met betrekking tot het extern 

salderen met dier- en fosfaatrechten, vindt nog overleg met het Rijk en 

binnen IPO-verband plaats over de wijze waarop en de randvoorwaarden 

waaronder extern salderen na het zomerreces kan worden opengesteld. 

 

De statenmededeling over deze wijziging van de beleidsregel vindt u hier. 

 

7. Informatiepunt stikstof 

De provincie heeft het informatiepunt stikstof ingericht waarmee het bij 

elkaar brengen van vraag en aanbod van stikstofruimte vergemakkelijkt 

wordt. Onafhankelijke bemiddelaars kunnen partijen ondersteunen bij het 

maken van stikstoftransacties. Voor elke transactie van stikstofruimte geldt 

dat we daarmee niet alleen de Brabantse economie vooruit helpen, maar óók 

onze natuur, omdat 30% van deze stikstofruimte ten goede komt van de 

natuur. Steeds meer aanbieders van stikstofruimte (bijvoorbeeld stoppende 

bedrijven) en initiatiefnemers met een vraag om stikstofruimte weten dit 

informatiepunt te vinden Op basis van de belangstelling constateren wij dat 

er tot nu toe aanzienlijk meer aanbod van stikstof is dan vraag. Dat betekent 

overigens niet dat er voor elke vraag een passend aanbod is en dat elke 

ontwikkeling in Brabant daarmee mogelijk wordt. Dit is mede afhankelijk van 

omvang van de vraag gekoppeld aan de locatie. 

 

8. Feiten, data en systemen 

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van het stikstofvraagstuk vormt het 

continu samenbrengen en visualiseren van beschikbare data. Op deze 

manier ontstaat een (verfijnd) stikstofbeeld van activiteiten die stikstof 

emitteren in relatie met stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden in onze 

provincie. Tevens gaat onze aandacht uit naar de ontwikkeling van software-

oplossingen die het vergelijken van aanbod en vraag voor stikstofruimte 

kunnen ondersteunen. Bij deze activiteiten zoeken wij de samenwerking met 

andere provincies (IPO) en het Rijk. Wij hechten daarbij veel waarde aan 

opbouw van een landelijk kennisnetwerk van deskundigen die zorgt voor het 

uniform verzamelen van data zodat uitwisseling van informatie (bijvoorbeeld 

aan de grens van provinciegrenzen) gemakkelijk kan plaatsvinden.  

   

  

https://www.brabant.nl/search/zoeksis?q=Statenmededeling+wijziging+beleidsregel+natuurbescherming&requiredfields=
https://www.aanpakstikstofbrabant.nl/vraag+en+aanbod/default.aspx
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Consequenties 

1. De maatregelen vanuit het Rijk werken door in de aanpak van het 

stikstofvraagstuk in Brabant 

2. De aanpak van het stikstofvraagstuk zorgt ervoor dat ontwikkelingen binnen 

Brabant mogelijk zijn en blijven en dat er tegelijkertijd gewerkt wordt aan 

natuurherstel. 

3. Gezien het belang van het aanpakken van het stikstofvraagstuk in Brabant, is 

het van eminent belang om dat de ontwikkelde instrumenten zo snel 

mogelijk open gesteld worden. 

 

Europese en internationale zaken 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Bij deze Statenmededeling wordt een videopresentatie gemaakt waarin de 

actualiteiten rondom het stikstofvraagstuk ook mondeling worden toegelicht. 

 

Vervolg 

Wij informeren uw Staten periodiek over de actualiteiten rondom de aanpak 

Stikstof 

 

Bijlagen 

Niet van toepassing 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

Programmamanager: mevrouw C.M.L. Jansen, (06) 18 30 30 51, 

cjansen@brabant.nl. 

 

Opdrachtnemer: mevrouw N.H.C.A. Wijnen, (06) 10 38 71 34, 

nwijnen@brabant.nl. 
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