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1 Bespreekpunten

De uitvoering van de Gelderse Maatregelen Stikstof is in volle gang, zowel op het gebied van 

natuurversterking als ook het reduceren van stikstof emissies door innovaties en opkoop. In 

september van dit jaar nemen we u mee in de voortgang. De minister van Natuur en Stikstof 

schetste onlangs in een hoofdlijnenbrief hoe zij werk wil maken van niet alleen stikstof maar ook 

waterkwaliteit en klimaat. Wij zien hierin vooral een verbreding en versnelling van onze 

stikstofaanpak. Dit lichten wij in voorliggende Statenbrief toe. Wij gaan hierover graag met 

Provinciale Staten in gesprek. Wij verwachten dat de minister volgende maand komt met haar 

startnota Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarin zij aangeeft hoe zij werk maakt 

van de stikstof-, water- en klimaatopgaven.  

2 Waarom ontvangt u deze Statenbrief?

Hoofdlijnenbrief 1 april jl.

In de Hoofdlijnenbrief van 1 april jl. schetst de minister van N&S hoe zij werk wil maken van de 

stikstof-, waterkwaliteit- en klimaatopgave. Ze wijst daarbij op een integrale aanpak die bestaat uit 

landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. Waarbij vanwege de impact op de kwetsbare natuur de 

inzet op piekbelasters prioriteit krijgt, aldus de minister. Zij is voornemens om gebiedsdoelen vast 

te stellen, per N2000 gebied, die ‘onontkoombaar’ behaald moeten worden. Zij schetst de kaders 

hoe zij dit wil gaan oppakken. Daarbij stelt ze dat het Rijk verantwoordelijk is voor het generiek 

beleid om aan de landelijke en Europese doelen te voldoen. Van de provincies verwacht zij 

gebiedsplannen met maatregelen en instrumenten om doelstellingen te realiseren. Conform de Wet 

Stikstofreductie en Natuurverbetering (gekoppeld aan de Omgevingswet), streeft ze naar 

vaststelling van definitieve gebiedsdoelen op natuur, stikstof, klimaat en water op 1 juli 2023. In 

aanloop daar naar toe spreekt de minister over ‘richtinggevende doelen’ voor de provincies die zij 

in mei van dit jaar met de provincies wil afspreken. Tevens kondigt ze aan dat, vanwege de 

noodzakelijk te nemen stappen in de stikstofaanpak, het kabinet, conform verplichting in de Wet 

stikstofreductie en Natuurverbetering, in mei dit jaar de inspraak op het ontwerpprogramma 

Stikstofreductie en natuurverbetering (PSN) wil starten. Op korte 

termijn komt ze met een startnota Nationaal Programma Landelijk 
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gebied waarin ze aangeeft hoe zij de stikstof-, klimaat- en wateropgave denkt vorm te geven. 

3 Hoe bent u eerder betrokken?

Eind 2019 zijn we gestart met onze Gelderse stikstofaanpak GMS. U bent op diverse momenten en 

op diverse onderdelen geconsulteerd en geïnformeerd over het programma, onder andere op de 

volgende hoofdlijnen:

 Contouren van de GMS aanpak in december 2019 (PS2019-902) 

 De Concept Uitvoeringsagenda en probleemanalyse in juni 2020 (PS2020-449)

 De GMS aanpak i.r.t. de landelijke, Rijksaanpak ( mede n.a.v. het rapport van de 

Adviescommissie Remkes) in juni 2020 (PS2020-391)

 Voortgang GMS programma in december 2020 (PS2020-872)

 De GMS planning op hoofdlijnen in februari 2021 (PS2021-95)

 De programmering van de natuurmaatregelen als onderdeel van GMS in maart 2021 (PS2021-

262)

 De Uitvoeringsagenda GMS in juli 2021 (PS2021-555)

 De kaders behorende bij onze GMS aanpak in november 2021 (PS2021-747)

 Een update van de Gelderse kalverhouderijregeling en de stikstofbank in april 2022 (PS2022-

236)

4 Samenvatting

De uitvoering van de Gelderse Maatregelen Stikstof is in volle gang, zowel op het gebied van 

natuurversterking als ook het reduceren van stikstof emissies door innovaties en opkoop. De 

minister van Natuur en Stikstof schetste onlangs in een hoofdlijnenbrief hoe zij werk wil maken 

van niet alleen stikstof maar ook waterkwaliteit en klimaat. Wij zien hierin vooral een verbreding 

en versnelling van onze stikstofaanpak. Wij gaan hierover graag met Provinciale Staten in gesprek. 

Wij verwachten dat de minister volgende maand komt met haar startnota Nationaal Programma 

Landelijk Gebied, waarin zij aangeeft hoe zij werk maakt van de stikstof-, water- en 

klimaatopgaven. 

5 Toelichting op de bespreekpunten

In reactie op de Hoofdlijnenbrief van de minister zien wij de volgende aandachtspunten. 

I. Reactie op gebiedsdoelen 

De minister streeft naar vaststelling met provincies van regionale, bindende gebiedsdoelen, onder 

andere op stikstof. Om de beoogde landelijke 74% kritische depositie waarde doelstelling te halen is 

landelijk 40 kton stikstofreductie nodig (per 2030 conform coalitieakkoord, per 2035 conform de 

stikstofwet). Het is voor ons van belang om deze emissie reductie vorm te geven conform de 

vastgestelde GMS koers zoals verwoord in de Uitvoeringsagenda GMS. Vanuit de doorrekening van 

het WUR rapport ‘Naar een gebiedsaanpak. Doorrekening landelijke stikstofmaatregelen in 

Gelderland’ (onderlegger bij de Uitvoeringsagenda GMS juni 2021) weten we dat een slimme, 

gebiedsgerichte inzet van rijksmiddelen voor de landbouw een stikstofreductie van 40% 
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voor de landbouw kan gaan opleveren. Bij de bronmaatregelen zetten we in op maximale 

stikstofopbrengst (vracht strategie). Gecombineerd met een generiek Rijksprogramma om de 

stikstof ‘deken’ boven onze provincie te reduceren, komt de KDW doelstelling hiermee voor 

Gelderland binnen bereik.  Hierbij is het van belang dat:

o Het rijk ten minste een 50% bijdrage levert aan de stikstof reductie oplossing in de provincie 

met generiek beleid;

o Een leefbaar landelijk gebied en een duidelijk landbouwperspectief randvoorwaardelijk zijn; 

o In de generieke, landelijke aanpak ook expliciet een emissie reductie doel voor de industrie 

wordt opgenomen;

o Zoneringsscenario’s voor de landbouw zoals eerder in rapporten van Erisman en Strootman 

benoemd onvoldoende aansluiten bij de ruimtelijke afwegingen die vanuit verschillende 

Gelderse opgaven moeten worden gemaakt in het Gelderse, landelijk gebied (wonen, 

werken, natuur, landbouw, recreatie, mobiliteit, etc.);

o De focus niet alleen te leggen op stikstof (KDW) maar ook op andere drukfactoren in de 

natuur (droogte in de Achterhoek bijvoorbeeld, vernatting) die ook van grote betekenis zijn 

voor gezonde natuur;

o De komende jaren ook stikstofruimte moet zijn om economisch/maatschappelijke 

activiteiten te kunnen vergunnen rondom bijvoorbeeld wonen en werken via bijvoorbeeld de 

landelijke stikstofbank en waar mogelijk de Gelderse stikstofbank (inclusief aandacht voor 

het legaliseren van PAS melders).  Want hoewel de woningbouw op korte termijn niet lijkt te 

worden geremd door stikstof, is dat op middel/langere termijn mogelijk wel het geval. 

Hiervoor, en mogelijk voor andere Gelderse opgaven, is dus stikstofruimte nodig.

II. Reactie op vaststelling Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering 

(PSN)

Wij zijn van mening dat de stikstofwet en het stikstofprogramma van het rijk is en blijft. En wij als 

provincie, samen met onze GMS partners, een inspanningsverplichting aan willen gaan om de 

landelijke stikstofdoelstelling samen met het rijk en andere provincies te halen. Passend bij 

bovengenoemde GMS uitgangspunten. Daarbij kijken we in brede zin naar instandhoudingsdoelen 

en niet alleen KDW maar bijvoorbeeld ook droogte. We vinden het van belang dat in het PSN wordt 

vastgelegd dat met het vaststellen van regionale emissie doelen en/of vaststelling van het PSN door 

de provincies de resultaat-verantwoordelijkheid niet verschuift van het rijk naar de provincie. We 

vernemen ook graag uw reactie hierop. 

III. Scope PSN en GMS: Arrangement voor de Veluwe

Wij zijn van mening dat een verbrede en versnelde aanpak van ons stikstofprogramma GMS, door 

toevoeging van gebiedsgericht werken aan de waterkwaliteit-  en klimaatopgave, verstandig is. 

Hierbij voorkomen we dat er versnipperd werk wordt gemaakt van (wettelijke) landelijke opgaven 

die elkaar onderling negatief kunnen beïnvloeden. Zo kan bijvoorbeeld meer koeien in de wei 

gunstig zijn voor de reductie van stikstofemissies uit de stal, maar mogelijk leiden tot meer stikstof 

in het oppervlaktewater. Tevens kan deze verbreding en versnelling voorkomen dat ondernemers 

geconfronteerd worden met steeds wisselende, landelijke doelstellingen en daarmee grote 

handelingsonzekerheid. We verwachten op korte termijn nog een nadere uitwerking van het rijk op 

deze stikstof-, klimaat- en wateropgave, als onderdeel van het Nationaal Programma Landelijk 
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gebied. Vanuit daar kijken we hoe die opgave samen gaat met de realisatie van onze Gelderse 

opgaven. 

Vooruitlopend hierop loopt een ambtelijke, provinciale verkenning met het ministerie van LNV, 

Waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten Ede en Barneveld (regio FoodValley) en gemeente 

Apeldoorn (regio Cleantech) hoe we die verbreding en versnelling op de GMS aanpak in de Veluwe 

(grootste N2000 gebied in Nederland) kunnen oppakken. Waarbij een duurzaam perspectief op het 

landelijk gebied het begin- en eindpunt is. De volgende vraagstukken staan hierbij centraal:

 Hoe gaan  de vier overheden de handen ineen slaan om samen vorm te geven aan de 
transitie van het landelijk gebied als een langjarige, structurele en samenhangende 
aanpak ter versterking van de Veluwe? 

 Hoe kan hiermee een landingsplaats worden geboden voor de NPLG opgaven in het 
Gelders, landelijk gebied op gebied van klimaat, stikstof, natuur, droogte en water op 
en rond de Veluwe? 

 Hoe integreren we in dit gebied in deze aanpak landelijk gebied onze Gelderse opgave 
rondom wonen en werken (verstedelijkingsstrategie)? 

 Wat is, vanuit de ruimtelijke verdelingsvraag ‘niet alles kan overal’ ons antwoord op 
‘wat kan waar wel’? 

 Welke maatregelen en middelen horen hier bij?

Op dit moment wordt verkend of we als 4 overheden ook bestuurlijk tot een intentie tot 
samenwerking kunnen komen inzake dit Arrangement voor de Veluwe. De volgende punten 
kunnen onderdeel zijn van deze intentie tot samenwerking:

 We werken aan het verwezenlijken van een toekomstbestendig ecologisch en economisch 
perspectief,  waaronder een gezonde natuur, leefbaar landelijk gebied, groene industrie, 
gezonde gewaardeerde en groene (duurzame) landbouw en wonen en werken met de 
natuur;

 We werken samen doelen uit binnen de kaders van het NPLG voor de Veluwe voor de 
gunstige staat van instandhouding van de natuur, stikstofuitstoot, CO

2
-uitstoot, droogte, 

waterkwaliteit en klimaat, op basis waarvan het evenwicht tussen natuur en economische 
ontwikkeling op en om de Veluwe duurzaam hersteld kan worden;

 We sluiten hierbij aan op de regionale identiteit op en rond de Veluwe (N2000 gebied de 
Veluwe en een impactvol gebied daar om heen die de N2000 kwaliteit beïnvloed);

 We werken als overheden samen, vanuit ieders bevoegdheid en verantwoordelijkheid, aan 
middelen en maatregelen gericht op het stimuleren en faciliteren van slimme en schone 
activiteiten met zo weinig mogelijk stikstof en CO

2
-uitstoot, evenwicht tussen de functies 

in de verdeling van ruimte en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier;
 Dit arrangement is het fundament voor samenwerking met alle gebiedspartijen op/rond 

de Veluwe, op basis van een interbestuurlijk gebiedsprogramma uitgaande van de 
concrete taken en bevoegdheden van elke deelnemend bestuursorgaan. We zijn hier als 
overheden gelijkwaardig en niet gelijk; ieder handelt vanuit eigen verantwoordelijkheid te 
bepalen voor de uitvoering van gedeeltes van het Veluwe Arrangement met oog op de 
gezamenlijke ambities en doelstellingen voor het gehele gebied;



 Datum
24 mei 2022

 
Zaaknummer
2019-013422

 
Blad
5 van 5

 We werken toe naar een gebiedsplan ‘nieuwe stijl’ in juni 2023. Eind van dit jaar stellen 
we met elkaar de inhoudsopgave van dit gebiedsplan vast. 

Deze benaderingswijze kan mogelijk ook ingezet worden voor de N2000 gebieden in de Achterhoek 

en Rijntakken. Dit moet nog nader met partners verkend worden. We gaan graag verder met u 

beeldvormend/oordeelsvormend in gesprek over deze verkenning en intenties rondom het Veluwe 

Arrangement. 

6 Planning en control

Niet van toepassing. 

7 Participatie en communicatie

De Gelderse stikstof aanpak wordt met Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, 

natuur, industrie, gemeenten en waterschappen vorm gegeven en uitgevoerd. De maatregelen 

moeten leiden tot structurele verlaging van de stikstofneerslag, natuurherstel, verduurzaming van 

de sectoren en de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van wonen en werken in 

Gelderland vlot trekken.  Er is periodiek overleg met alle partners van GMS. 

8 Vervolg

Wij gaan graag met u in gesprek, beeldvormend en oordeelvormend, over de samenhang tussen de 

provinciale stikstofaanpak GMS en de verbrede en versnelde opgave n.a.v. de Hoofdlijnenbrief van 

de minister. In september van dit jaar nemen wij u mee in de voortgang van het GMS programma 

en de kaders die u daarbij gegeven heeft.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends - Commissaris van de Koning

Miriam Nienhuis-van Doremaele - Secretaris

Bijlage(n)
1 Hoofdlijnenbrief van de Minister van N&S 1 april 2022


