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Informatie en voortgang Aanpak stikstof
ten behoeve van Provinciale Staten, 20 maart 2020
Provincie Noord-Brabant
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Programma

Provincie Noord-Brabant

^ Actuele ontwikkelingen Rijk
^ Actuele ontwikkelingen IPO
^ Voortgang aanpak in Brabant

^

-

Vergunningverlening Z instrumentarium

-

Gebiedsgerichte aanpak

-

Data

Over uw vragen naar aanleiding van deze presentatie gaan wij graag z.s.m. met u in
gesprek. Info over de wijze waarop volgt via het Dagbericht.

^

Presentatie nalezen, bijlage bij statenmededeling Actualiteiten Stikstof
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Provincie Noord-Bral int

Actuele ontwikkelingen Rijk

Beleidsregels en 1e maatregelenpakket Rijk
Vaststellen beleidsregels intern en extern salderen
Pakket maatregelen voor 75.000 woningen, 7 MIRT-projecten
Korte termijn: lancering van een centraal stikstofregistratiesystee

Kamerbrief maatregelenpakket
woningbouw- en infrastructuur
(13-11-2019)
Verlagen maximumsnel

Aanpassing veevoer:

De ‘warme sanerings

heid op alle rijkswegen in

directe verlaging van

regeling’ voor de varkens

Nederland naarioo km/u

ammoniakuitstoot

houderij wordt uitgebreid

van 06.00 tot 19.00 uur

uit mest & urine

met C60 miljoen euro

Kamerbrief nadere afspraken met
provincies over beleidsregel
(4-12-2019)

spoedwet
'Įįísįtļ E''i^ťĵVŕľ^lř'^
Provincie Noord-Brabant

Stikstofregistratiesysteem
Hoe werkt het?
Vullen van het stikstofregistratiesysteem

Het stikstofregistratiesysteem

Beschikbare stikstof ruimte

Uit te geven stikstofruimte aan:

Stikstoťniiñite ontstaat op korte
termijn door maatregelen zoals;
fioo} 1. Verlaging maximum
sn el heid op sn el wţge n
naar loo km, tussen
06-19 uur
fţţļjļ 2. Ammoniak uitstoot in
veevoer verlagen
ĵ.

^ 1. Natuur Wtìŕļb)

k
h

f

IBS
E3

Beschikbare stikstofruimte oer Natura
2000-gebied voor
vergunningen
woningbouw en
7 ínfraprojecten (MIRT).

1
Á

ţf í. Vergunningen voor
A
won i ngbouw e n 7 i nfra projecten (MIRT)(70^)

ī

Subsidieregeling
sanering
varkenshouderij

Bevoegd gezag (provincie en/of Rijk)
^ļÇjļįl toetst de beschikbare stikstof ruimte
en verleent toestemming

f Aanvrager vergunning
Natuurbeschermingswet
d.d. 17 december 2019

Stikstof ruimte
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2e pakket maatregelen Rijk: Landbouw en natuur
Op 7 februari 2020 heeft het kabinet een set maatregelen aangekondigd om
de stikstofuitstoot binnen de landbouwsector te verminderen:
^ Gerichte aankoop veehouderijen (C 350 mio)
^ Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen (C 172 mio over 10 jaar)
^ Leasen en extern salderen met veehouderijen
^ Omschakelfonds kringlooplandbouw
^ Grond voor extensiveren
^ Geen vergunningsplicht beweiden en bemesten

Op 19 februari heeft het kabinet maatregelen voor
natuur in een kamerbrief aangekondigd

Kamerbrief
Landbouwmaatregelen
(7-02-2020)
Kamerbrief Nadere invulling
natuurpakket (19 februari 2020)

Provincie Noord-Brabant

Advies Commissie 'Meten en Berekenen' (Hordijk)
Conclusies:
l M I tit U it

* Gebruikte data, methoden en modellen zijn voldoende

de lucht

tot goed. Huidige wetenschappelijke aanpak voor meten
en berekenen van stikstofneerslag is geschikt
* Onzekerheid kan worden verkleind door aantal metingen

Eerste rapport van het
Adviescollege Meten

en meetpunten uit te breiden (toegezegd door kabinet).
* Kwaliteit verbeteren door modellen te combineren met

en Berekenen Stikstof
5 maart 2020

J

andere bronnen en modellen.
* Transparantie over het huidige instrumentarium kan beter
Kamerbrief + rapport
commissie Meten en
Berekenen
(5 maart 2020)
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Wat volgt op korte termijn vanuit het Rijk?
* Uitbreiding meetnet voor stikstof
* Uitwerking bronmaatregel stikstofreductie via veevoer
* Inschatten opbrengsten warme sanering varkenshouderij
* Nieuwe bronmaatregelen voor luchtvaart, scheepvaart en industrie?
* Vierde advies commissie Remkes (mei/juni 2020) over lange termijn aanpak
stikstof
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Actuele ontwikkelingen IPO
* Wekelijks bestuurlijke en ambtelijke commissie Stikstof
* Maandelijks overleg met Minister LNV

Onderwerpen zijn onder meer:
* Uitwerken provinciale module Stikstofregistratiesysteem
* Bijbehorende spelregels opkoopregeling
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Voortgang aanpak in Brabant
Waar werken we aan:
* Gebiedsaanpak operationeel krijgen
* Vergunningverlening op orde krijgen incl. maatregelen werkvoorraad
* Gebruik maken van stikstofregistratiesysteem (vrijkomende ruimte door
snelheidsverlaging) in vergunningverlening woningbouw
* Stikstofreductiepaden in beeld brengen m.b.v. extern consortium
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Instrumentarium
Actualiteit rond vergunningverlening 1/2:

^ Uitwerking stikstofregistratiesysteem met provinciale modules

^ Use it or lose it:
Niet gebruikte stikstofruimte kan actief worden ingetrokken.

^ Verleasen:
Stikstofruimte tijdelijk beschikbaar stellen voor andere activiteiten.
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Instrumentarium
Actualiteit rond vergunningverlening 2/2

^ Legalisering PAS-meldingen
pf 01/27-02-2020 Aan oil document k

Provincie Noord-lm bont

^ Gebiedsgebonden drempelwaardes

h|d terug te vinden op brabantrI/platte :

WEGWIJZER VOOR VEEHOUDERS
Veel veehouder» In Brabant staan de komende
voor een belangrJ ke keuze:
Ga Ik door mol mlln bedrijf en Investeer Ik In duurzame sralsysremen?
andere bedri|fsacTlvlrelren? Of stop Ik mermljn bedrijf?

^ Beweiden en bemesten

Ft u hierbij
We ke keuze
is, hangt af
Df,o: ~ \-.~
c-aersreijrť-g nodge Er zijn venchijende mooelrkheden voor ondersteuning
advies. Dit document
beeld welke regelgeving
brengt- pet aercotegofie
mogei jkhedan bí de verschaende opties
i toepicyii-g

VARKENS

.i r ' r c o 11 .
waarschiinliik we overzic
kei. De meest
van deze wegwijzer is altijd te vinden op www.brabont.nl/platteland. Heelt u vragen ot
apner« np
dl" d . curre'lí Sl'.'ji dor
11. I : 't ill j- - ľ ľrrr r
klik op doorgaan,

ov stoppen om

^ Wegwijzer voor veehouders (keuzetool)
DOORGAAN

OMSCHAKELEN

STOPPEN

GETEN

DOORGAAN

K ES H ER UWRUNDERSOORT

OVER G

STOPPEN

K ES H ER UWD ERSOORT
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Gebiedsgerichte aanpak
^ In stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden + schil werken aan reductie van
stikstofdepositie én realiseren van ontwikkelruimte
# Bronmaatregelen, bijvoorbeeld

Vrn rii'iH

11 JAi dm ţrn

Kul Ui tl.

door het opkopen van grote
.

«S

* V../

stikstofbronnen, ten behoeve

*“’*V

B\

Niiuiŕftïn

Dordrerh

Loevestein. PompvekJ S. Komsche Boezem

van ontwikkelruimte

ľ'iřc 'Vî; r

vlijmens ven, Moerputten S Bossche Broek
Jetfe ter Weert
\

# Versnellen en intensiveren van

Loonse en Drunense Duinen S Leemkuilen

Krammer-votkerak

natuurherstel

(A771

Ltivenhoutse
Kamptna ŭ Oisterwikse Vennen

# Ontzorgen van vraag en

Deumoche Peel S. Mana peel
Lť-:-:: 'eci'tse -eioe L be.r, er
r: 'Ghantĩe W?

aanbod van stikstof
.eer aerie-:. ‘--Tere -ei:e

-ť -Ir-terL-recce -ee

Natura 2000 gebieden
met stikstofgevoelige habitattype
met 5 km zoekgebied Brabantse Aanpak Stikstof

Weerter- en Bucelerbergen a Rinaseken
Roei mond

ECONOMIE

NATUUR

STIKSTOF
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Drie niveaus
1. Lokaal (projecten in N2000 (bestaand), maar ook in de schil van N2000 (nieuw))
2. Regionaal (Ondersteuningsloketten (nieuw) + ontwikkeldagen (bestaand))
3. Provinciaal: Regietafel Stikstof Noord-Brabant (bestuurlijk platform + ambtelijk platform)

Loeveaein Pompvefcl 8 Komsche Boez

toerpuilen 8 Bossche Broek
Oeffelter Meent

I

Kramnier-Voikerak

M, ĴĀŤF-

Loonse

Bľfil.i
ïhuizerbergen

Ulvenhoutse Bos
Kampina 8 Oisterwfj'

! Vennep

8 Mariapeel
Fi ndlí■ "

'e 8 Beuven

Kempen» nd-West

Leentíerbos
Groote Peel

Natura 2000 gebieden
metstikstofgevoelige habu
met ö km zoekgebied Brabants

Weeiter-

Budeleibergen 8!

~naK Stikstof

Natuurgebied
Esri Nederland,
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1. Lokaal niveau

- CONCEPT -

Versnellen en intensiveren natuurherstel
Lokale projecten in schil rondom Natura 2000-gebieden
Veertien van de eenentwintig N2000 gebieden zijn
stikstofgevoelig. In en rondom deze gebieden zetten we projecten
op die bijdragen aan:
*

het creëren van stikstof ruimte;

*

het versnellen en intensiveren van het natuurherstel;

*

andere opqaven zoals het verbeteren van de
^CONOMI^
waterhuishouding.
STIKSTOF

NATUUR

Uitgangspunten:
* Alle kansen pakken om grond te
kopen
* Aanpak in overleg met partners
* Maatwerk per gebied
* Ervaringen delen en onderweg
vraagstukken oplossen

Provincie Noord-Brabant

1. Lokaal niveau

- CONCEPT

Maatregelen
in schil rondom N2000-gebieden

f.. A^f
Real iseren
Natuurnetwerk

Herstel
Natura2000
gebieden

Infrastructuur
dierrechten

Transitie
landbouw

Verdrogingsaanpak

Bevorderen
klimaatrobuustheicl

j Bevorderen
biodiversiteit

Real iseren
KaderRichtlijn
Water

Provincie Noord-Brabant

- CONCEPT

Hoe doen we dit?
Met een driesporenbeleid
met parallel lopende
actiesporen

,
opOOľ I

We starten in drie gebieden: Peelrand, schil om
Ulvenhoutse Bos en grenscorridor N69. In de overige
stikstofgevoelige N2000-gebieden starten we ook zo
spoedig mogelijk.

Spoor 2

(Waterschappe

Door samen met partners de aanpak te ontwikkelen en
opgaven te bepalen en actualiseren. We herijken lopende
afspraken voor alle veertien gebieden.

Spoor 3

Door vanuit de provincie opgaven te stroomlijnen,
instrumenten en middelen te organiseren en plannen te
maken en prioriteren.

Gebiedsproces + planvorming

Uitvoering

Terrein

beheerders

Grondverwerving
2021

2020

Resultaten
»
»

Trekker per gebied
Plan van aanpak
per gebied

2022

Start gebiedsproces:
o Verkenning
o Planvorming
o Voorbereiding
o Uitvoering

2027

Provincie Noord-Brabant

2. Regionaal niveau
- CONCEPT -

Regionale ondersteuningsloketten
De provincie ondersteunt stikstof transacties op drie manieren:
*

Een informatieloket biedt toelichting op regels en helpt ze interpreteren.

*

Een regionaal ondersteuningsloket ondersteunt de totstandkoming van (stikstof)
transacties. Een onafhankelijke procesbegeleider brengt hiervoor vraag en
aanbod bij elkaar.

*

Door het aan- en verkopen van stikstof om vraag en aanbod te ontzorgen.

Het loket is beschikbaar voor iedereen,
is onafhankelijk en stimuleert het sluiten
van transacties waardoor ontwikkelingen
in Brabant mogelijk worden.

NATUUR

STIKSTOF

Uitgangspunten:
* Aansluiten op kracht die er
al bestaat
* Veel transacties is goed voor
de natuur
* Transacties dragen bij aan
publieke waarden
* Voorkomen disbalans

Provincie Noord-Brabant

2. Regionaal niveau
- CONCEPT
De provincie ondersteunt de stikstoftransacties als die een bijdrage
leveren aan publieke waarden. De provincie helpt bij deze
transacties door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en de deal
te begeleiden. Onder andere door stikstof aan te kopen en uit te
geven. Daarnaast draagt de provincie zorg voor de registratie en
uitgifte van het (toekomstige) provinciale stikstofregistratiesysteem.

Vraag
Publiek en privaat initiatief
heeft stikstof nodig

Aanbod
Ondernemer wil stoppen
en heeft stikstof over

1. Provinciaal informatieloket:
» is een informatiebron van spelregels
naar aanleiding van stikstof;
* verwijst door naar het regionaal
ondersteuningsloket (start casus) en vice versa;
» borgt en interpreteert;
» is een inhoudelijk anker.

2. Regionaal
ondersteuningsloket:

Alle puzzelstukjes die voor
een partij belangrijk zijn
bij een nieuwe ver^unnin^.

M

|B
tu ui
veiligheid

werkt met ambtelijke procesbegeleiders
die starten met een casus die gekozen wordt
aan de hand van de bijdrage aan de publieke
waarden. Zij brengen partijen bij elkaar die voor
de casus relevant zijn. Zij zijn onafhankelijke
bemiddelaar, zorgen voor de kwaliteit van het
proces, blijven betrokken en focussen erop dat
de partijen de deal kunnen maken.

Alle puzzelstukjes die voor
de boer belangrijk zijn als
bij stopt met zijn bedrijļ-

dierrechten

Provincie Noord-Brabant

(Agrarische)
ondernemer

Publiek

2. Regionaal niveau
0

ľ i

c

Markt

Overheid

3

0

åP)

Resultaten
*
»
«

Partijen vinden elkaar sneller en beter
Het sluiten van deals
De organisatie van een netwerk rondom een vraag
(iedere partij speelt hierin zijn eigen rol)

í2)

āy)

āyj

Een totaaldeal ^ alleen stikstof) waarin ook andere doelen
meegenomen kunnen worden
Betere doorgang van economische ontwikkelingen
Steeds verdere afname van de depositie (na iedere transactie)

- CONCEPT

Provincie Noord-Brabant

3. Provinciebreed niveau
- CONCEPT -

Provinciebrede tafel
Stikstof Brabant
Aan deze tafel voeren we op hoofdlijnen de regie over de
Brabantbrede aanpak stikstof. Concreet betekent dit dat we
zorgdragen voor afstemming tussen inhoudelijke ontwikkelingen
en belangen. Daar waar nodig zijn we agendasettend richting
(boven)lokale en regionale tafels. Maar bovenal monitoren we de
voortgang van de aan pak stikstof.

ŗ

Uitgangspunten:
*
*
*
*

Kennis- en informatie uitwisselen
Signalen duiden
Onderling verbinden
Voortgang aanpak stikstof
monitoren

\ Įz

ļECONOMIE I

NATUUR

STIKSTOF

Provincie Noord-Brabant

3. Provinciebreed niveau ļ

Partijen: ŘMf/ Prabanh U\iA(Àickap/ Natuurmonumenten;
ţtaatiMbekeer; VN0 NOV/ Bouwend NeťAerltfviAťA/
Řrabanti Bwr^eKplí\f|oKKVT/ ŘPC\, Z\Xo, BAJK/ A^riļirm;
P4 (regionale kartrekkerS transitie veehouderij); ^
(porteļ-euillekouder)/ Waterschappen (prabanhe Pelta;
Pommel/ Aa en Maai); Rijk (l&W/ MS ePT Pe|enţie)

Milieuorganisatie

1
Overheid
Bedrijfsleven

Resultaten
*
*

Partijen vinden elkaar sneller en beter
Brabantbreed draagvlak creëren voor de Brabantse aanpak stikstof

concept

-
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Data: Interactieve viewer met (gebiedsgerichte) informatie

Brabantse Aanpak Stikstof - gebiedsmformatie
Introductie I Algemeen I Leenderbos. Groote Heide ík De Plateaux I ülvenhoutse Bos I Peelvenen I Biesbosch I Boschhuizerbergen I Brabantse Wal I Kampina í. Oisterwijkse vennen I Kempenlano-West ļ

Introductie
Handleiding

Dit is de interactieve viewer met (gebiedsgerichte) informatiî
stlkstofproblematiek m Noord-Brabant. De eerste tabbladen bovenin het scherm
bevatten algemene informatie over de viewer, met o.a. uitleg over de bronnen waar de
informatie vandaan komt i

verklarende woordenlijst. De andere tabblade

bevatten gebiedsgerichte informatie over de Natura2000 gebieden. Vanwege de vele
Natura2000 gebieden is een deel van de gebieden te vinden onder het laatste tabblad.
Door daarop te klikken verschijnt een menu met de rest van de Natura2000 gebieden.
Gebruik de pijlen In de rode balk aan de linker kant om door de Informatie van elk
tabblad te scrollen ofgebruikdepijl in het tekstvak. De dikgedrukte, onderlijnde tekst
bevat een link naar een externe website. Door op de dikgedrukte tekst met een
gestreepte onderlijning te klikken, komt een nieuwe kaart in de viewer tevoorschijn.
Elke kaart is voorzien van een legenda (rechts bovenin) met uitleg.
Vanwege grote databestanden kan het soms even duren voordat de kaarten volledig
geladen zijn.
De viewer wordt momenteel verder ontwikkeld, sommige onderdelen zijn dus nog
■Onder construction',
In principe bestaat deze viewer uit ver:

ĩe grote kaartlagen i

Op basis van bestaande
databronnen, directe
koppeling met het kaartbeeld.
Visualiseren van invloeden op
kaart
Detailinformatie per Natura
2000 gebied
Detailinformatie over o.a.
landbouw, industrie en
wegverkeer

alle informatie,

Op korte termijn: openbaar beschikbaar via Brabant.nl
Demo tijdens volgende themabijeenkomst PS
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Over uw vragen gaan wij graag z.s.m. met u in gesprek, info volgt via Dagbericht
Deze presentatie kunt u nalezen als bijlage bij statenmededeling Actualiteiten Stikstof
Provincie Noord-Brabanŕ
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