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Aanleiding
In het kader van het stikstofvraagstuk geven wij u maandelijks een beknopt
actueel overzicht van de laatste stand van zaken van het stikstofvraagstuk.
Actualiteiten
1. Op 15 januari 2020 is het advies Luchtvaartsector van het Adviescollege
Stikstofproblematiek (adviescommissie Remkes) verschenen. De
Adviescommissie stelt dat de groei van de luchtvaart in Nederland alleen
mag worden toegestaan als de uitstoot van stikstof afneemt, zoals dat ook in
andere sectoren gebeurt. Het Adviescollege ziet kansen om de uitstoot te
beperken vooral op en rond luchthavens. Bijvoorbeeld met elektrisch taxiën,
vernieuwing van de vloot met efficiëntere en lichtere vliegtuigen, het
verminderen van het aantal vluchten, het weren van vervuilende vliegtuigen
met een bonus-/malussysteem en het stimuleren van glijvluchten om
brandstofverbruik en geluidproductie te verminderen. Ook kan de uitstoot
door vervoersbewegingen van en naar de luchthaven worden beperkt, zodat
de uitstoot die samenhangt met het ontwikkelen van luchthavens
vermindert. Als dit niet genoeg oplevert, dan moet de luchtvaartsector
bijdragen aan de vermindering van uitstoot van andere sectoren alvorens ze
zelf kan groeien. Hierbij gaat het om luchthaven-gerelateerde (economische)
activiteiten van de luchthaven (als bedrijf), zoals het wegverkeer van en naar
de luchthaven, zodat per saldo de emissies dalen. Voor ons is dit relevant
gegeven de luchthaven Eindhoven. De totale depositie vanuit de luchtvaart is
ongeveer 1% van de alle depositie in Nederland.

2.

Binnen het IPO is een bestuurscommissie Stikstof eind 2019 ingesteld. Sinds
het kerstreces wordt gebouwd aan deze nieuwe vergaderwijze. De BC komt
voorlopig wekelijks samen en is verantwoordelijk voor de interprovinciale
coördinatie op het stikstofvraagstuk. Ook is zij gesprekspartner voor de
minister.

3.

De AERIUS Calculator is begin 2020 fors uitgebreid en vernieuwd. In
tegenstelling tot de vorige versie kan de nieuwe versie gebruikt worden voor
de berekening van de emissie van alle emissiebronnen van stikstof. De
uitbreiding is per direct ingegaan. De update betekent ook dat de
achterliggende algoritmen een update hebben gekregen, waardoor
uitkomsten van berekeningen voor projecten anders uit kunnen vallen.

4.

Op dit moment werken we aan een conceptueel kader en praktische
experimenten voor de gebiedsgerichte aanpak. Met de gebiedsgerichte
aanpak wordt beoogd om de transacties tussen vraag en aanbod van stikstof
te bevorderen, het natuurherstel te versnellen om zodoende een adequate
bijdrage te leveren aan de stikstofreductiepaden.

5.

We ontwikkelen een transparant model dat de afname van stikstofdepositie
in een N2000 gebied voorspelt in de periode tot 2030. Daartoe starten wij
overleg op met (externe) experts om samen te verkennen hoe dit model te
ontwikkelen. Het model dient transparant te zijn in haar opbouw en werking
en moet helder zijn over de gebruikte data(bronnen).

6.

Er komt op korte termijn een opdrachtformulering voor een extern advies
met betrekking tot aanvragen voor innovatieve stalsystemen, conform de
ook op 13-12-2019 door uw staten ingediende moties. Zo onderzoeken we
hoe we Time-to-market voor innovatieve stalsystemen leidend maken als
uiterste deadline voor het indienen van een aanvraag. We bezien nu de wijze
waarop belangenpartijen hierbij betrokken kunnen worden.

7.

Er hebben in januari vanuit de provincie twee goed bezochte
informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De informatiebijeenkomsten
waren georganiseerd voor de adviseurs van agrarische bedrijven, de bouw
en de industrie, medewerkers van gemeenten, waterschappen en de
omgevingsdiensten. Op 28 januari jl. heeft een 3e stakeholdersbijeenkomst
plaatsgevonden. Deze bijeenkomst had een specifiek informerend karakter
over actuele ontwikkelingen op het gebied van stikstof.

8.

Op 24 januari jl. heeft een bestuurlijk overleg met Minister Schouten
plaatsgevonden over onder meer beweiden en bemesten, het
stikstofregistratiesysteem en verzoeken van het Adviescollege
Stikstofproblematiek.
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9.

Naar verwachting komt half februari het RIVM met berekeningen rondom de
effecten van de drie door het Rijk aangekondigde generieke maatregelen
(aangekondigd in december 2019), bestaande uit warme sanering
veehouderij, veevoer en snelheidsmatiging.
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10. In februari 2020 verwachten wij een volgend pakket met onder meer (naar
verwachting) landbouwmaatregelen vanuit het Kabinet.

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

Ambtelijk opdrachtgever: mevrouw M.S. Vlug, mvlug@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw N.H.C.A. Wijnen, (06) 10 38 71 34,
nwijnen@brabant.nl.
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