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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De actualiteiten rond het stikstofdossier en opzet en planning van de Brabantse
Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS).
Aanleiding
In het kader van het stikstofvraagstuk geven wij u periodiek een beknopt actueel
overzicht van de laatste stand van zaken van het stikstofvraagstuk. Daarnaast
geven we u een doorkijk naar de opzet en planning van de Brabantse
Ontwikkelaanpak Stikstof, zoals deze is aangekondigd in het bestuursakkoord.
Bevoegdheid
Het is een bevoegdheid van het College van Gedeputeerde Staten om
Provinciale Staten te informeren over de actualiteiten rondom het
stikstofvraagstuk.
Kernboodschap
1. Grote belangstelling voor informatiebijeenkomsten over de openstelling

extern salderen met veehouderijen met produktierechten
Zoals u gemeld in de Statenmededeling wijziging Beleidsregel
natuurbescherming Noord-Brabant op 8 september jl. heeft Brabant per 15
september extern salderen met veehouderijen met productierechten mogelijk
gemaakt en is ook het verleasen van stikstofruimte toegestaan. Meerdere
provincies hebben dit inmiddels mogelijk gemaakt, andere volgen naar
verwachting in oktober/november.

Op 22 september namen in totaal zo’n 225 deelnemers deel aan een tweetal
informatiebijeenkomsten, voor gemeenteambtenaren en adviseurs van
gemeenten en (agrarische) bedrijven. Op 8 oktober heeft ook een bijeenkomst
voor gemeentebestuurders plaatsgevonden. Aan de hand van de meest gestelde
vragen is de Q&A op de website uitgebreid. Ook is een stappenplan ontwikkeld
voor vergunningaanvragen in het kader van de Wet Natuurbescherming en een
geactualiseerd overzicht van mogelijkheden om een natuurvergunning te krijgen.

2. Opzet en planning van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS)
De Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof
(BOS) staat - als uitvoeringsagenda voor de
stikstofaanpak - nadrukkelijk in verbinding
met de doelen uit de Brabantse
Omgevingsvisie, voor zowel de korte (2023),
middellange (2030) als lange termijn (2050).
In de BOS zijn het dichterbij brengen van de
instandhoudingsdoelen natuur, draaiend
houden van de economie en inzet op een
dalende lijn van stikstofdepositie, als één
mechanisme, met elkaar verbonden en het
basismechanisme van de aanpak.
Het dichterbij brengen van instandhoudingsdoelstellingen natuur vraagt een
versnelling en intensivering van natuurherstel en staat in verbinding met diverse,
gebiedsgerichte opgaven in het groen/blauwe domein (inclusief landbouw). De
gebiedsgerichte aanpak stikstof richt zich op het versterken en intensiveren van
natuurherstel en verlagen van de milieudruk in en rond de stikstofgevoelige
Natura 2000-gebieden. We doen dat door in en rond de stikstofgevoelige
Natura 2000-gebieden integraal te werken aan de natuuropgaven (zoals
realiseren natuurnetwerk, aanleg bossen, uitvoeren natuurherstelmaatregelen),
de wateropgaven (zoals de KaderRichtlijn Water, verdrogingsaanpak,
klimaatadaptatie), bodemopgaven (vitale bodem) en verduurzaming en
extensiveren van de landbouw. We werken hieraan samen met partners in het
gebied. Waar mogelijk koppelen we projecten en opgaven slim aan elkaar,
zoals ontwikkelingen in het kader van woningbouw, energietransitie en
infrastructuur.
Ook is een integrale gezamenlijke inzet van alle sectoren nodig om een steeds
verder dalende lijn van stikstofdepositie te bereiken. Daarom willen we met alle
sectoren in Brabant afspraken maken hoe zij gaan bijdragen om te zorgen dat
de economische en maatschappelijke ontwikkelingen door kunnen blijven gaan.
Met stakeholders uit de verschillende sectoren willen we de komende maanden
afspraken maken over een aanpak om versneld te verduurzamen waardoor er
(ook) stikstofreductie plaatsvindt.
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Terwijl we werken aan het dichterbij brengen van instandhoudingsdoelen natuur
en het terugbrengen van stikstofdepositie, willen we zorgen dat in Brabant
economische en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk blijven. Het
ondersteuningsloket stikstof speelt hier een essentiële rol, daar komt vraag en
aanbod van stikstofruimte bij elkaar. Daarnaast zijn verschillende instrumenten
beschikbaar (overzicht vergunningverlening) en werken we aan nieuwe
instrumenten (zoals een regionaal stikstofregistratiesysteem) om ontwikkelingen
waar passend en gewenst binnen de Brabantse beleidskaders, te kunnen blijven
faciliteren.
Tijdens de Brabantbrede tafel stikstof op 29 september jl. is de eerste opzet voor
de BOS met stakeholders gedeeld en zijn stakeholders opgeroepen een actieve
bijdrage te leveren aan de BOS. In de volgende Brabantbrede tafel stikstof (eind
november) is het resultaat hiervan onderwerp van bespreking. Daarnaast
hebben we van BrabantAdvies een advies voor de aanpak stikstof in Brabant
ontvangen, wat wij nader bestuderen en inhoudelijk betrekken bij de
totstandkoming van de BOS. De BOS is een uitvoeringsagenda die u voor de
jaarwisseling via een Statenmededeling wordt aangeboden.

3. Beroep op knelpuntenbuffer 2021 ten behoeve van stikstofaanpak
Inmiddels is duidelijk dat voor 2021 voor de aanpak van de stikstofcrisis een
extra budget van in totaal maximaal € 5,7 mln. nodig is (voor benodigde
capaciteit en programmabudget). U hebt hierover inmiddels een Statenvoorstel
met betrekking tot de begroting 2021 ontvangen. Deze middelen worden benut
ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak stikstof in en rond de 14
stikstofgevoelige N2000 gebieden, stikstofreductiemaatregelen in alle sectoren
(zoals de verduurzaming van werklocaties en de verduurzaming van
(woning)bouw) en het mogelijk maken van economische ontwikkelingen
(inclusief in de agrarische sector) via met name het stikstofloket. Dit totaalbedrag
is inclusief onze bijdrage aan de interprovinciale programma-organisatie stikstof
voor 2021 (van €407.000,-). De aanpak - die nader zal worden beschreven in
de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof - is daarmee een integrale aanpak die
nagenoeg alle provinciale opgaven en programma’s raakt.
Consequenties

1. Via onze updates over stikstofactualiteiten informeren wij u periodiek over de
vergunningverlening met betrekking tot extern salderen.
2. In een themabijeenkomst in de tweede helft van november kunnen wij u
desgewenst nader informeren over de voortgang van de BOS.
3. Middelen voor 2021 voor de aanpak van het stikstofdossier worden geregeld
via de knelpuntenbuffer. In de loop van 2021 wordt een doorkijk gegeven naar
2022 en verder.
Europese en internationale zaken
Nvt
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Communicatie
Geen
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Vervolg
 De BOS zal u voor de jaarwisseling via een Statenmededeling worden
aangeboden.
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Bijlagen
Geen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: Mevr. Carly Jansen, cjansen@brabant.nl
Opdrachtnemer: Mevr. L.C. Heij, lcheij@brabant.nl
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