Limburgse Aanpak

Stikstofreductie en
Natuurverbetering
Maastricht, februari 2022
www.limburg.nl

Limburgse Aanpak

Stikstofreductie en
Natuurverbetering
Maastricht, februari 2022
www.limburg.nl

Inhoud
Samenvatting 		
1

Inleiding			
1.1		 Aanleiding
1.2
Provinciale rol
1.3
Context		

2 Uitgangspunten: leidende principes en doelen
2.1
2.2

Leidende principes
2.1.1
Duiding van de leidende principes
Doelen en ijkmomenten
2.2.1
Doelen algemeen
2.2.2
IJkmomenten: 2023, 2030 en 2050
2.2.3
Doelen voor 2023
2.2.4
Doelen voor 2030
2.2.5
Doelen voor 2050

3 Actielijnen
3.1

3.2

3.3

Natuurverbetering en biodiversiteitsherstel
3.1.1
Het Natuurpact en het Natuurnetwerk Limburg
3.1.2
Natura 2000 en Gebiedsplannen Stikstofreductie en
Natuurverbetering
3.1.3
Het landelijke Programma Natuur
3.1.4
Overig beleid
3.1.5
Het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied (UPLG)
Reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur
3.2.1
Limburgse stikstofanalyses
3.2.2
Gebiedsgerichte aanpak en generieke bronmaatregelen
3.2.3
Inzet landelijke bronmaatregelen
3.2.4
Inzet aanvullende provinciale bronmaatregelen
3.2.5
Buitenlandstrategie
Economisch en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk maken
3.3.1
Mogelijkheden vergunningverlening voor economische en
maatschappelijke ontwikkelingen
3.3.2
Basis op orde voor initiatieven die geraakt zijn door het PAS
3.3.3
Autonome taak
3.3.4
Latente ruimte

7
11
11
13
14
17
17
18
21
21
23
23
23
24
27
27
27
27
28
29
29
30
30
34
35
35
37
38
39
40
41
42

4 Relatie met andere beleidsterreinen

45

5 Financiën

49

6 Governance

51

7

55

Monitoring en rapportage

Bijlage 1		 Stikstofanalyse per Natura2000-gebied
Bijlage 2		Lijst van landelijke bronmaatregelen
Bijlage 3		
5

(Kamerbrief 24 april 2020)
Toelichting op governance

Stikstofreductie en Natuurverbetering

57
80
81

Samenvatting
In het stikstofdossier bestaat er al jaren spanning tussen het behoud van de biodiversiteit en
het ruimte geven aan maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Met de uitspraak
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Raad van State) over het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019 werd het complex om natuurvergunningen te verlenen en was de stikstofcrisis geboren. Om te komen tot een integrale aanpak
van de stikstofcrisis stelde het vorig college van gedeputeerde staten (GS) het “Limburgs
Aanvalsplan Stikstof, op weg naar een nieuwe balans” vast om te komen tot een nieuwe
balans tussen natuurherstel, bronmaatregelen en vergunningverlening. Provinciale Staten
hebben in de zomer van 2021, onder andere via Motie Jetten (2744), aangegeven om via
een participatief proces te komen tot een kader stellende aanpak rondom Stikstofreductie
en Natuurverbetering.
Dit kader overruled het aanvalsplan.
Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurverbetering
Dit proces heeft in dialoog met onze maatschappelijke partners geleid tot een Limburgse
Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel (LASN). Achtereenvolgens wordt ingegaan op het
doel, de leidende principes, de actielijnen en de ijkmomenten.
De aanpak kent een beschrijvend karakter en is in grote lijnen een voortzetting en actualisatie van de aanpak zoals beschreven in het aanvalsplan. Het grootste verschil zit in een
concretere aanpak gericht op de doelrealisatie van de Wet natuurbescherming.
Daarbij zijn de volgende principes leidend:
1. Het realiseren van de wettelijk verplichte gunstige staat van instandhouding van de
Limburgse natuur (Wet natuurbescherming) is het belangrijkste doel;
2. We volgen het beleid van het Rijk op het gebied van stikstofreductie en
natuurverbetering conform de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn).
Het realiseren van extra provinciale doelen pakken we pragmatisch op;
3. Een 70/30-benadering: maximaal 70 procent van eventueel vrijgespeelde
emissieruimte is voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen, minimaal 30
procent gaat naar de natuur;
4. Inzet van financiële Rijksmiddelen. Aanvullende Limburgse middelen worden alleen
daar ingezet waar aanvullende provinciale doelen gerealiseerd kunnen worden. Op dit
moment worden geen aanvullende middelen gevraagd;
5. Stikstofreductie en Natuurverbetering zijn problemen van ons allemaal. Iedereen én
alle sectoren moeten daarom een evenwichtige bijdrage leveren aan de oplossing
ervan;
6. Generieke bronmaatregelen hebben daarbij de voorkeur. Het Rijk moet daar een
voortrekkersrol in vervullen. Kansrijke en benodigde gebiedsgerichte maatregelen
moeten ook een bijdrage leveren aan de integrale opgave. We zetten daarbij niet
alleen in op saneren, maar ook op (versnelling van) innovatie en modernisering. Hierbij
nemen wij de sociaaleconomische effecten en haalbaarheid van maatregelen mee in
de afweging;
7. De aanpak gaat in beginsel uit van vrijwilligheid. De Provincie kan deze vrijwilligheid
stimuleren. Dwingend handelen, waaronder onteigening door de Provincie wordt

uitgesloten.
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8.

Onze rol naar initiatiefnemers van economische en maatschappelijke ontwikkelingen
is faciliterend, maar wel begrensd. Duidelijkheid staat voorop en ‘nee het kan niet’ is
ook een antwoord;
9. De aanpak moet juridisch houdbaar zijn (vanuit de belangen van zowel de natuur als
die van initiatiefnemers);
10. We benaderen de stikstofopgave integraal in relatie tot andere beleidsterreinen,
opgaves en transities met oog voor de kwaliteit van woon-, werk- en leefomgeving;
11. We werken samen. Andere overheden, maatschappelijke organisaties en
initiatiefnemers nodigen we uit om samen het gesprek aan te gaan hoe we elkaar
kunnen versterken om onze (en ieders eigen) doelen te realiseren;
12. Dit kader is dynamisch en geschreven met de insteek dat deze aanpak gericht is op een
langere termijn dan de huidige collegeperiode. Voortschrijdende inzichten en actuele
ontwikkelingen kunnen uiteraard leiden tot een herijking op onderdelen in
de toekomst.
Landelijk beleid
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden,
met daarin opgenomen als resultaatsverplichting voor het Rijk reductie van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden en het entameren van natuurverbetering in en rondom Natura2000-gebieden.
Én een verplichting om een programma stikstofreductie en natuurverbetering vast te
stellen dat ervoor moet zorgen dat de doelen gehaald worden.
De Wsn verplicht Gedeputeerde Staten om provinciale gebiedsplannen op te stellen ter
uitwerking van de landelijk vereiste depositiereductie. Deze gebiedsplannen moeten medio
2023 worden opgeleverd.
Actielijnen Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel
1. Natuurverbetering en biodiversiteitsherstel
2. Inzet op de reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur
3. Het weer eenvoudiger mogelijk maken van economische en maatschappelijke
ontwikkelingen
Ad 1. Natuurverbetering en biodiversiteitsherstel
Dit willen we bereiken door het verbeteren van de condities die horen bij een gunstige
staat van instandhouding. Enerzijds betreft dit dus het verbeteren van de abiotiek (bv
grondwaterstanden) en anderzijds het rechtstreeks verbeteren van de kwaliteit van de
natuurgebieden. Dat zal lopen via de volgende instrumenten:
■
het realiseren van het Natuurnetwerk Limburg en van overgangszones voor
Natura2000-waarden.
■
het inzetten van de middelen en instrumenten, zoals het Natuurpact en het SPUK
Programma Natuur die beschikbaar zijn ten behoeven van de (stikstofgevoelige)
Vogel- en habitatrichtlijnwaarden.
■
waar het niet anders kan, het inzetten van het wettelijk instrumentarium dat de Wet
Natuurbescherming biedt om negatieve effecten op de Vogel- en
Habitatrichtlijnwaarden op te heffen.
Ad 2. Inzet op de reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur
Een vermindering van de stikstofuitstoot en -neerslag moet gebeuren door het nemen van
zogenaamde bronmaatregelen via een gebiedsgerichte aanpak. Generieke maatregelen
zijn daarbij het fundament; ze helpen op macroniveau met het reduceren van de ‘stikstofdeken’.
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De Omgevingswaarde die voor 2030 is bepaald (50%) is landelijk haalbaar. In Limburg en
dan met name in Noord- en Midden-Limburg zal deze niet gerealiseerd worden, ondanks
autonome ontwikkelingen en te nemen bronmaatregelen. Dit wordt veroorzaakt door
emissies uit het buitenland en in Noord- en Midden-Limburg door de landbouwsector.
Om de omgevingswaarde te realiseren zet het Rijk een pallet aan Rijksbronmaatregelen in.
Aanvullende wordt in Limburg reeds sinds jaren een aanvullende bronmaatregel getroffen
voor wat betreft de verplichte reductie van emissies van ammoniak uit stallen in de
veehouderij. Wij gaan breder verkennen of dergelijke generieke maatregelen ook voor
andere sectoren genomen zouden kunnen worden (zoals bijvoorbeeld voor de industrie).
Daarnaast zetten wij in op een landsgrensoverschrijdende aanpak met onze buren aan
zowel Belgische als Duitse kant en zoeken hierbij de afstemming met aangrenzende
provincies.
In de gebiedsgerichte aanpak stikstof verbinden we verschillende opgaven met elkaar.
We werken in en buiten de Natura2000 gebieden aan natuurherstel en kijken daarbij ook
naar mogelijke specifieke bronmaatregelen. Daarbij willen wij (onder meer in overgangszones rondom Natura-2000-gebieden) perspectief bieden aan (agrarische) ondernemers
en zoeken we synergie met andere doelstellingen (zoals bijvoorbeeld hydrologische
opgaven en landbouwtransitie).
Ad 3. Het weer eenvoudiger mogelijk maken van economische en maatschappelijke
ontwikkelingen
Op dit moment moet een initiatiefnemer voor elke nieuwe ontwikkeling aantonen dat de
ontwikkeling niet bijdraagt aan meer depositie in één of meerdere Natura 2000-gebieden
in Nederland. Vergunningen voor deze nieuwe activiteiten kunnen op verschillende
manieren worden verleend, onder andere via extern salderen. Via intern salderen kunnen
reeds bestaande activiteiten uitgebreid of gewijzigd worden. Hiervoor is geen vergunning
meer vereist. Daarnaast is er stikstofbank die helpt om stikstofruimte te bewaren en uit te
geven en is er een stikstofloket als vraagbaak voor initiatiefnemers, adviseurs en andere
overheden.
IJkmomenten
De aanpak kent een drietal ijkmomenten, te weten:
■
2023: De termijn waarop de gebiedsplannen moeten worden opgeleverd, maar ook
het jaar waarin de lopende collegeperiode eindigt.
■
2030: Het door de minister op te stellen programma Stikstofreductie en
Natuurverbetering kent een looptijd tot het jaar 2030. Ook is 2030 een moment
waarop instanties als RIVM en PBL met enige betrouwbaarheid inschattingen kunnen
maken over de effecten van maatregelen.
■
2050: Het jaar 2050 is de termijn waarop de Omgevingsvisie Limburg zich richt.
Financiën
We maken maximaal aanspraak op Rijksfinanciering De bestaande reguliere (proces)
middelen in de begroting zijn het financiële kader voor de inzet van provinciale middelen.
Mochten er aanvullende provinciale doelen gerealiseerd kunnen worden, waarvoor additionele middelen nodig zijn (bijvoorbeeld inzake voorfinanciering of afdekken vermogensbestanddelen zoals gronden of gebouwen, voortkomende uit vrijwillige opkoop veehouderijen), dan zullen wij een separaat voorstel aan Provinciale Staten voorleggen.
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1

Inleiding
1.1

Aanleiding

Is stikstof een probleem? Stikstof is op zichzelf geen probleem. Het is een gas dat overal
om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. De natuur en
de mens kunnen niet zonder. Samen met zuurstof of waterstof wordt stikstof omgezet in
stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Dit zogeheten reactieve stikstof is onmisbaar voor
alle vormen van leven op aarde. Het reactieve stikstof wordt echter schadelijk als er te veel
van is. Daar is nu in Nederland sprake van. Bouw, verkeer en industrie zorgen voor uitstoot
van stikstofoxiden. Landbouw zorgt voor uitstoot van ammoniak (voornamelijk) via mest.
Overmatige hoeveelheden reactieve stikstof zorgen voor verzuring en vermesting van de
bodem in de natuur. Bepaalde planten gedijen daar goed op, anderen niet en verdwijnen
er door. Hierdoor ontstaat een vegetatie van algemene, stikstofminnende planten. De
biodiversiteit neemt aantoonbaar af. Zeldzame en beschermde soorten verdwijnen. Het
verdwijnen van de zeldzame planten werkt door in de hele voedselpiramide; ook dieren
die daarvan leven verdwijnen. Denk aan bijen en insecten, die op hun beurt weer belangrijk
zijn voor de bestuiving van onze gewassen en onze voedselproductie en ook voedsel zijn
voor vogels en zoogdieren.
De hoeveelheid reactieve stikstof moet omlaag. In Nederland zijn, net als in vrijwel alle
andere Europese landen, natuurgebieden aangewezen die beschermd moeten worden.
Voor de in de ruim 160 Nederlandse (waarvan 24 in Limburg) zogeheten Natura
2000-gebieden voorkomende habitattypen en leefgebieden van soorten is bepaald wat
de maximale hoeveelheid stikstof is die daar mag neerslaan (depositie). Bijna overal wordt
die grens in meer of mindere mate overschreden. Dat maakt het nodig om enerzijds de
stikstofdepositie te beperken en anderzijds het natuurbeheer aan te passen en te intensiveren om negatieve effecten zoveel mogelijk te voorkomen.
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State (RvS) van 29 mei 2019
omtrent het Programma Aanpak Stikstof (PAS) geeft aan dat Nederland te weinig doet om
de natuur in die Natura 2000-gebieden op orde te krijgen. Het programma mag niet langer
gebruikt worden als basis voor vergunningverlening.
Nederland heeft te lang economische ontwikkelingen mogelijk gemaakt, zonder op
voorhand de negatieve effecten daarvan op Natura 2000-gebieden te voorkomen.
Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat er nagenoeg geen vergunningen meer afgegeven
konden worden waarmee economische en maatschappelijke projecten gerealiseerd
konden worden.
Dat alles vraagt om te komen tot een structurele aanpak, op nationaal en provinciaal
niveau, waaraan alle sectoren bijdragen en waarbij helder is dat economische ontwikkeling
hand in hand moet gaan met natuurontwikkeling.
Begin 2020 heeft het vorige college van GS het “Limburgs aanvalsplan stikstof, op weg naar
een nieuwe balans” vastgesteld. Een plan om na bovengenoemde RvS-uitspraak te komen
tot een nieuwe balans tussen natuurherstel, bronmaatregelen en vergunningverlening.
Een uitvoeringsplan onder mandaat van het college, waar via periodieke voortgangsrapportages Provinciale Staten (PS) op de hoogte worden gehouden van de voortgang.
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PS zijn door het vorige college op de volgende momenten geïnformeerd over de stikstofaanpak:
Datum

Toelichting

10 december 2019

Informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten (Statencommissie RLN) inzake Limburgs
Aanvalsplan Stikstof

29 januari 2020

Mededeling Portefeuillehouder inzake Limburgs Aanvalsplan Stikstof, brief gedeputeerde
Mackus van 28-1-2020 (GS 2020-3719)

27 maart 2020

Mededeling Portefeuillehouder inzake inwerkingtreding Stikstofregistratiesysteem, brief
gedeputeerde Mackus van 17-3-2020 (GS 2020-11669)

4 mei 2020

Mededeling portefeuillehouder inzake 4e Kamerbrief: structurele aanpak en voortgang
Aanvalsplan Stikstof, brief gedeputeerde Mackus van 4-5-2020 (GS2020-18785)

26 mei 2020

Toezending eerste Voortgangsrapportage Aanvalsplan Stikstof

29 mei 2020

Statencommissie RLN: onderwerp Stikstof geagendeerd ter bespreking

2 juli 2020

Webinar Stikstof voor commissie RLN

31 juli 2020

Mededeling portefeuillehouder inzake stikstof en natuurherstel (2020/29574)

10 september 2020

Statencommissie RLN: bespreking eerste voortgangsrapportage Limburgs Aanvalsplan Stikstof

16 september 2020

Mededeling portefeuillehouder inzake ontwikkelingen Limburgs Aanvalsplan Stikstof en
afdoening motie 2596 Gewijzigd Claassen cs inzake Vergunningverlening in Coronatijd,
brief gedeputeerde Mackus van 15-9-2020 (GS 2020-37220)

22 september

Mededeling Portefeuillehouder inzake Wijziging Beleidsregels interne en extern salderen
in Limburg december 2019, brief gedeputeerde Mackus van 22-9-2020 (GS 2020-38266)

3 november 2020

Toezending tweede Voortgangsrapportage Limburgs Aanvalsplan Stikstof

22 december 2020

Mededeling Portefeuillehouder inzake deelname Regeling provinciale aankoop veehouderijen
nabij natuurgebieden (GS 2020-51990)

9 maart 2021

Mededeling Portefeuillehouder inzake gevolgen uitspraken RvS casus Logtse Baan en Via 15
(GS 2021-5963)

16 maart 2021

Mededeling portefeuillehouder (gedeputeerden Mackus en Housmans) inzake stand van zaken
gerechtelijke uitspraak beweiden en bemesten en afdoening toezegging 8829 (GS 2021-6716)

26 maart 2021

Mededeling Portefeuillehouder inzake vaststelling 0 meting stikstofanalyses van de 21
Limburgse stikstofgevoelige Natura2000-gebieden en afdoening toezegging 8870 (GS 20217460)
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Het nieuwe college heeft vanuit PS – o.a. via Gewijzigde Motie 2744 - specifiek opdracht
gekregen om via een participatief proces te komen tot een aanpak rondom Stikstofreductie
en Natuurverbetering, die door Provinciale Staten wordt vastgesteld en waarmee
Provinciale Staten haar kaderstellende rol kan vervullen.
Op 21 juli 2021 zijn PS door GS geïnformeerd over hoe aan dit proces vorm wordt gegeven
(GS 2021-18003). Dit participatieve proces kent een aantal stappen:
■
er hebben in de periode juli– september 2021 individuele gesprekken met iedere
Statenfractie plaatsgevonden
■
op 10 september 2021 heeft een drietal technische toelichtingen voor Staten- en
commissieleden plaatsgevonden
■
op 6 oktober 2021 is voor PS een rondetafelgesprek met betrokken externe partijen
in het stikstofdossier georganiseerd.
Dit proces heeft geleid tot de nu voorliggende Limburgse Aanpak Stikstofreductie en
Natuurherstel (LASN). Het belangrijkste doel van de LASN is het realiseren van een gunstige
staat van instandhouding van de Limburgse natuur door reductie van stikstofdepositie in
Limburg.

1.2

Provinciale rol

Het Rijk is systeemverantwoordelijk voor de stikstofopgave. In de concrete aanpak zal
echter elke overheidslaag haar rol en verantwoordelijkheid moeten nemen. Samenwerking
en afstemming zijn belangrijk evenals duidelijkheid over verantwoordelijkheden, rollen en
taakafbakeningen.
Rijk en provincies werken samen aan maatregelen betreffende stikstofreductie en natuurherstel en aan het mogelijk maken van economische ontwikkelingen (o.a. via vergunningverlening). Provincies zijn bevoegd gezag voor toestemmingsverlening op grond van de
Wet natuurbescherming (natuurvergunningen en soortenontheffingen), voor het natuurbeleid en de uitvoering van de natuuropgaven en ruimtelijke ordening via een Omgevingsvisie. Uit de nieuwe Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) vloeit de wettelijke
taak voor de Provincie voort om gebiedsplannen (gericht op stikstofreductie en natuurverbetering) op te stellen. Ook de samenwerking tussen Provincie, stakeholders en
gemeenten is van groot belang om daadwerkelijk tot uitvoering te komen.
De relatief lange buitenlandgrens van onze provincie en daarmee het feit dat veel stikstof
uit het buitenland en uit Limburg heen en weer ‘overwaait’, maakt dat ook de grensoverschrijdende aanpak van wederzijds belang is.
Wij verwachten van het Rijk deze grensoverschrijdende dimensie te agenderen, zodat ook
onze aangrenzende buurlanden, gelijktijdig met Limburgwerken aan het verlagen van de
stikstofemissie. Wij zetten erop in om deze samenwerking te intensiveren.
Naast de overheden zijn ook het bedrijfsleven, de werkgeversverenigingen, branche- en
terreinbeherende organisaties cruciale partners in zowel de invulling als de uitvoering van
de aanpak.
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1.3

Context

Bij vaststelling van het Limburgs Aanvalsplan Stikstof in januari 2020 was er – meer dan
nu – veel onduidelijkheid over de aanpak die de Rijksoverheid voorstond binnen het
stikstofdossier.
Sinds 28 januari 2020 zijn de eindadviezen van het Adviescollege Stikstofproblematiek
(‘commissie Remkes’) en het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof (‘commissie
Hordijk’) opgeleverd en heeft de minister van LNV een groot aantal brieven aan de Tweede
Kamer gestuurd.
In het voorjaar 2020 heeft het Rijk enkele korte termijn maatregelen getroffen (waaronder
de snelheidsmaatregel om op rijkswegen maximaal 100 te rijden) om depositieruimte te
creëren voor realisatie van woningbouwprojecten en een 7-tal grote infrastructurele
MIRT-projecten. Een en ander vooruitlopend op de kaders voor de structurele aanpak
stikstof die in april 2020 bekend zijn gemaakt. Deze aanpak moet leiden tot een structurele
depositiedaling van stikstof, waarmee de natuur versterkt wordt en vergunningen weer
eenvoudiger kunnen worden verleend.
In juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking getreden. Het
belangrijkste element uit deze wet is de doelstelling dat in 2030 minimaal de helft van de
natuur in Natura2000-gebieden onder de kritische depositie waarde (KDW) zit. Om dit doel
te bereiken worden afspraken tussen Rijk en provincies gemaakt over de wijze van invulling
van dit wettelijke rijksdoel. Dit bestaat uit investeringen in maatregelen voor natuurbehoud
en -herstel én stikstof(emissie)reductie.
Tot die tijd lijken nieuwe economische ontwikkelingen in beginsel alleen mogelijk als die
niet leiden tot een toename van stikstofdepositie.
Resultaten in Limburg tot heden
Provincie Limburg is één van de voorlopers in Nederland qua stikstofaanpak. Er is een
aantal concrete resultaten neergezet. Limburg heeft vanaf 2009 samen met Brabant
gewerkt aan een stikstofverordening die in 2013 in werking is getreden. Waar andere
provincies lang gewacht hebben met de discussie rondom extern salderen - initiatiefnemers de mogelijkheid bieden om een nieuw initiatief of een uitbreiding van een bestaand
project te realiseren door stikstofruimte over te nemen van andere bedrijven die (gedeeltelijk) stoppen - had de Provincie Limburg haar beleidsregels reeds in december 2019 gereed
en gepubliceerd.
Daarnaast had Limburg de primeur voor de eerste werkende depositiebank, en wel voor
het gebied Greenport Venlo. Inmiddels zijn er ook depositiebanken voor De Peelbergen en
Zevenellen.
Daarnaast zijn er (deels in IPO-verband) handelingskaders/redeneerlijnen vastgesteld voor
beweiden en bemesten, het toestaan van geringe tijdelijke deposities (door de inzet van
materieel) in de aanlegfase van projecten (inmiddels vervangen door een wettelijke vrijstelling voor de bouwsector van depositietoename in de aanlegfase) en voor het toestaan van
evenementen met een geringe, tijdelijke stikstofdepositie.
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Daarentegen is ook geconstateerd dat de voortgang in het stikstofdossier niet op alle
terreinen even vlot verloopt. Het dossier is volop in beweging binnen een politiek krachtenspel in alle bestuurslagen. In Limburg is de aanpak van stikstofreductie in gang gezet,
maar het natuurherstel vergt nog aandacht. De grilligheid van Rijksontwikkelingen en het
tempo van juridische uitspraken maakt dat de voortgang lastig is en op sommige terreinen
zelfs steeds lastiger wordt. Een fundamentele basis onder het hele stelsel wordt van steeds
groter belang. Waarbij het Rijk als systeemverantwoordelijke het voortouw moet nemen in
het oplossen van deze crisis.
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2 Uitgangspunten:
leidende principes en doelen
De Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurverbetering (LASN) draagt op drie manieren
bij aan de structurele opgaven op het gebied van stikstof en natuur:
■
Natuurverbetering en biodiversiteitsherstel
■
Inzet op de reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur
■
Het weer mogelijk maken van economische en maatschappelijke ontwikkelingen
Dit zijn tevens de drie actielijnen binnen de LASN, die uitgebreider worden beschreven in
hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk worden de leidende principes en doelen die uitgangspunten
zijn voor deze actielijnen nader beschreven.

2.1

Leidende principes

De LASN kent de volgende leidende principes:
1. Het realiseren van de wettelijk verplichte gunstige staat van instandhouding van de
Vogel- en habitatrichtlijn waarden is het uitgangspunt. Alle te nemen natuurherstel- en
bronmaatregelen dragen daar direct of indirect aan bij. Via een Uitvoeringsprogramma
Landelijk gebied worden de beschikbare financiële middelen ingezet om met subsidieverlening en gebiedsontwikkelingen doelgericht bij te dragen aan het natuurherstel van
de stikstofgevoelige natuur.
2. Het volgen van het beleid van het Rijk op het gebied van stikstofreductie en natuurverbetering. Daar waar we door middel van een extra stap extra provinciale doelen
3.

4.

5.

6.

7.

kunnen realiseren, pakken we dat pragmatisch op.
We kiezen in Limburg voor de 70/30-benadering: maximaal 70 procent van eventueel
vrijgespeelde emissieruimte is voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen,
minimaal 30 procent gaat naar de natuur.
Ook financieel gezien volgen we de lijn van het Rijk. Limburgse middelen (aanvullend
op Rijksmiddelen) worden alleen daar ingezet waar aanvullende provinciale doelen
gerealiseerd kunnen worden.
Het stikstofprobleem en de daaruit voortvloeiende biodiversiteitscrisis is een probleem
van ons allemaal. Iedereen én alle sectoren moeten daarom een evenwichtige bijdrage
leveren aan de oplossing ervan.
Generieke bronmaatregelen hebben de voorkeur binnen de LASN. We verwachten van
het Rijk op dit vlak een voortrekkersrol. Daar waar nodig en kansrijk moeten
gebiedsgerichte maatregelen ook een bijdrage leveren aan de integrale opgave, waarbij
we niet alleen saneren, maar ook inzetten op (versnellen van) innovatie en
modernisering. Hierbij nemen wij de sociaaleconomische effecten en haalbaarheid van
maatregelen mee in de afweging.
Vrijwilligheid is de eerste insteek bij de aanpak. De Provincie kan als gebiedsregisseur
uiteraard een aansporende rol pakken om vrijwilligheid te stimuleren. Ondanks het

wettelijke verplichte doelbereik wordt dwingend handelen, waaronder onteigening
uitgesloten.
8.

9.
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Wij nemen een faciliterende rol naar initiatiefnemers van economische en
maatschappelijke ontwikkelingen, zij het begrensd. Initiatiefnemers zijn gebaat bij
duidelijkheid en dan is ‘nee het kan niet’ ook een antwoord waarmee men verder naar
de toekomst kan kijken.
Vanuit de belangen van zowel de natuur als die van initiatiefnemers zetten wij in op een
juridisch houdbare aanpak.
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10. In lijn met de Provinciale Omgevingsvisie benaderen wij de stikstofopgave - waar
mogelijk -integraal in relatie tot andere beleidsterreinen, opgaves en transities.
We hebben oog voor meervoudige opgaven ten aanzien van de kwaliteit van woon-,
werk- en leefomgeving.
11. We werken samen. Andere overheden, maatschappelijke organisaties en
initiatiefnemers nodigen we uit om samen het gesprek aan te gaan hoe we elkaar
kunnen versterken om onze (en ieders eigen) doelen te realiseren.
12. De LASN is een dynamisch plan dat geschreven is vanuit het idee dat deze aanpak
gericht is op een langere termijn dan de huidige collegeperiode. Voortschrijdende
inzichten en actuele ontwikkelingen kunnen leiden tot een herijking op onderdelen
in de toekomst.
2.1.1
Duiding van de leidende principes
Om een beeld te schetsen waar deze leidende principes mogelijk tot uiting komen, wordt
in deze paragraaf een aantal voorbeelden genoemd. Dit is een niet uitputtend overzicht en
geldt, zoals de titel aangeeft, als duiding.
1.

	Het realiseren van de wettelijk verplichte gunstige staat van instandhouding
van de Vogel- en habitatrichtlijn waarden is het uitgangspunt. Alle te nemen
natuurherstel- en bronmaatregelen dragen daar direct of indirect aan bij. Via
een Uitvoeringsprogramma Landelijk gebied worden de beschikbare financiële
middelen ingezet om met subsidieverlening en gebiedsontwikkelingen doelgericht bij te dragen aan het natuurherstel van de stikstofgevoelige natuur.

7.

	Vrijwilligheid is de eerste insteek bij de aanpak. De Provincie kan als gebiedsregisseur uiteraard een aansporende rol pakken om vrijwilligheid te stimuleren.
Gelet op het wettelijke verplichte doelbereik (omgevingswaarde en/of natuurkwaliteit) en het feit dat gronden soms essentieel zijn in het realiseren van het
gewenste natuurdoel is het denkbeeldig dat op enig moment, als ultiem middel,
gekozen moet worden om deze benadering te verlaten en meer sturend of
dwingend te gaan handelen. Dit kan betrekking hebben op zowel de natuurherstelmaatregelen als ook op de aanpak van stikstofbronnen.

De Wet natuurbescherming verplicht de provincies om instandhoudings- en/of passende
maatregelen te treffen gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura
2000-gebieden.
Het uitvoeren van deze wettelijke verplichting brengt met zich mee dat we zowel op het
gebied van bronbeleid als op het gebied van natuurherstel maatregelen nemen om de
doelen te realiseren. Voor beide typen maatregelen is financiering van het Rijk beschikbaar
(Natuurpact, SPUK Programma Natuur, SPUK Opkoop). Uitvoering van de natuurherstelmaatregelen wordt opgepakt via het Uitvoeringsprogramma Landelijk gebied, waarin
diverse maatregelenpakketten samenkomen: het realiseren van de ontwikkelopgave
(realiseren van het natuurnetwerk) het nemen van PAS-, Beheerplan- SPUKNatuurmaatregelen, het uitvoeren van het Waterprogramma en Gebiedsplannen
Stikstofreductie en Natuurherstel zoals bedoeld in de Wsn. Tot op heden heeft het

provinciaal beleid zich vooral gekenmerkt door het op vrijwillige basis nemen van
maatregelen en zijn de hardere instrumenten uit de Wsn niet gebruikt.
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2.

	Het volgen van het beleid van het Rijk op het gebied van stikstofreductie en
natuurverbetering. Daar waar we door middel van een extra stap provinciale
doelen kunnen realiseren, pakken we dat pragmatisch op.

4.

	Ook financieel gezien volgen we de lijn van het Rijk. Limburgse middelen
(aanvullend op Rijksmiddelen) worden alleen daar ingezet waar aanvullende
provinciale doelen gerealiseerd kunnen worden.

In principe volgen wij het landelijk beleid. We hebben in het verleden wel voormelde extra
stap gezet, door het verplichten tot verdergaande emissiereductie voor wat betreft de
emissies van ammoniak uit stallen in de veehouderij.
Inzet van (extra) eigen middelen kan aan de orde zijn bij de SPUK Opkoop, waarbij we
mogelijk niet alleen inzetten op de opkoop van stikstofrechten maar ook vrijvallende
gronden omdat daarmee bijvoorbeeld natuur- en waterdoelen gerealiseerd kunnen
worden. Daartoe zou een (anticiperend) aankoopbudget vrijgemaakt kunnen worden.
3.

	We kiezen in Limburg voor de 70/30-benadering: maximaal 70 procent van
eventueel vrijgespeelde emissieruimte is voor economische en maatschappelijke
ontwikkelingen, minimaal 30 procent gaat naar de natuur.

Bij vergunningverlening is het uitgangspunt dat 30 procent van de verminderde stikstofneerslag ten goede komt voor de versterking van de natuur. De overige 70 procent kan
gaan naar nieuwe ontwikkelingen. Dit is een verdeling die in alle provincies wordt gehanteerd. Totdat er een duidelijke waarneembare daling van stikstofdepositie is en de instandhoudingsdoelen zijn gerealiseerd, moet een initiatiefnemer voor elke nieuwe ontwikkeling
aantonen dat zijn ontwikkeling niet bijdraagt aan meer depositie in één of meerdere Natura
2000-gebieden in Nederland. Ons college heeft op 12 december 2019 de (oorspronkelijke)
beleidsregel “intern en extern salderen in Limburg december 2019” vastgesteld. Elke
initiatiefnemer die extern saldo wil inzetten voor zijn initiatief moet minimaal 30% van de
opgekochte emissierechten ten gunste laten komen voor de natuur.
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5.

	Het stikstofprobleem en de daaruit voortvloeiende biodiversiteitscrisis is een
probleem van ons allemaal. Iedereen én alle sectoren moeten daarom een
evenwichtige bijdrage leveren aan de oplossing ervan.

6.

	Generieke bronmaatregelen hebben de voorkeur binnen de LASN. We verwachten van het Rijk op dit vlak een voortrekkersrol. Daar waar nodig en kansrijk
moeten gebiedsgerichte maatregelen ook een bijdrage leveren aan de integrale
opgave, waarbij we niet alleen saneren maar ook inzetten op (versnelling van)
innovatie en modernisering. Hierbij nemen wij de sociaaleconomische effecten
en haalbaarheid van maatregelen mee in de afweging.

Stikstofreductie en Natuurverbetering

Onder het vorige college is een verkenning ingezet naar aanvullende generieke stikstofnormen voor andere sectoren dan de veehouderij. Deze verkenning wordt gecontinueerd
en betekent mogelijk in de toekomst een aanvullende opgave voor bijvoorbeeld de industrie, bovenop bestaande normen, waarmee we via innovatie verduurzaming versnellen.
Wij zullen een dergelijke maatregel agenderen om te komen tot landelijke implementatie.
Ook onderzoeken we de mogelijkheden om duurzame mobiliteitskeuzes te bevorderen,
via de Smart mobility aanpak.
8.

	Wij nemen een faciliterende rol naar initiatiefnemers van economische en
maatschappelijke ontwikkelingen, zij het begrensd. Initiatiefnemers zijn soms
ook gebaat bij duidelijkheid en dan is ‘nee het kan niet’ ook een antwoord
waarmee men verder naar de toekomst kan kijken.

9.

	Vanuit de belangen van zowel de natuur als die van initiatiefnemers zetten wij
in op een juridisch houdbare aanpak.

Vergunningverlening is een permanente, autonome taak. De Limburgse Aanpak Stikstof
en Natuurverbetering is eindig in tijd en omvang. De aanvragen die geraakt zijn door het
onderuitgaan van het PAS zullen in de basis gefaciliteerd worden omdat zij te goeder trouw
hebben gehandeld. Initiatieven die zijn ingediend ná 1 januari 2020 zijn in de regel zelf
verantwoordelijk voor de vergunbaarheid van hun aanvraag. Immers, de PAS was op dat
moment geruime tijd onverbindend verklaard en het nieuwe post-PAS beleidskader was
vastgesteld.
De verantwoordelijkheid tot het indienen van een vergunbare aanvraag ligt bij de initiatiefnemer. Die verantwoordelijkheid leggen we dan ook terug waar deze hoort en wij zullen
bij concrete voorstellen maximaal meedenken.
Indien een voorstel juridisch gezien niet past, het door de wet beschermde belang in het
geding komt of de beslistermijn dermate in het geding komt, zullen wij bij de genoemde
aanvragen (aanvragen na 1 januari 2020) ook een duidelijk ‘nee, het kan niet’ verkopen.
10. 	In lijn met de Provinciale Omgevingsvisie benaderen wij de stikstofopgave - waar
mogelijk - integraal in relatie tot andere beleidsterreinen, opgaves en transities.
We hebben oog voor meervoudige opgaven ten aanzien van de kwaliteit van
woon-, werk- en leefomgeving.

Gelet aan de verwevenheid koppelen we onze opgave ten aanzien van stikstof in eerste
instantie aan de opgaven ten aanzien van natuur en water. Daarbij houden wij rekening
met beleidsdoelen en -ambities rondom energie en economie en ook de effecten voor
de leefomgeving zoals bijvoorbeeld geur, fijnstof en gezondheid.
12. 	We werken samen. Andere overheden, maatschappelijke organisaties en
initiatiefnemers nodigen we uit om samen het gesprek aan te gaan hoe we
elkaar kunnen versterken om onze (en ieders eigen) doelen te realiseren. .

Het doel om samen verder aan de slag te gaan betekent begrip, bewustwording en draagvlak bij de partijen om daarmee slagkracht in de uitvoering te krijgen. Wij sluiten hierbij
maximaal aan bij bestaande overlegstructuren zoals de Bestuurlijke overlegtafel stikstof
en de Plattelandscoalitie.
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2.2

Doelen en ijkmomenten

2.2.1
Doelen algemeen
Het belangrijkste doel van de LASN is de op Europees niveau beschermde Limburgse
natuur in een gunstige staat van instandhouding te krijgen. Dit betekent dat de betreffende
habitats zowel kwantitatief (in omvang) als kwalitatief op orde zijn, zodat populaties van
beschermde soorten op langere termijn in stand blijven. Kortom, bij een gunstige staat van
instandhouding1 is de op Europees niveau beschermde natuur robuust en gezond.
Die gunstige staat van instandhouding hangt af van diverse factoren. Negatieve effecten
door te veel stikstofdepositie, verdroging, bestrijdingsmiddelen en verkeerd beheer moeten
worden beperkt. Als de natuur in een gunstige staat van instandhouding verkeert, zijn ook
economische en maatschappelijke ontwikkelingen weer makkelijker te vergunnen. De
natuur is dan namelijk robuust genoeg om negatieve bijeffecten van ontwikkelingen op te
kunnen vangen.
In veel gevallen verkeert de natuur echter niet in die gunstige staat van instandhouding.
Zo’n 90 procent van alle Nederlandse habitattypen verkeert in een zeer tot matig ongunstige staat van instandhouding. Zo lang de gunstige staat van instandhouding niet is bereikt,
blijft de stikstofdepositie een kritische factor voor vergunningverlening. Is het depositieniveau hoger dan de kritische depositiewaarde (KDW; de grens waarboven het risico bestaat
dat de kwaliteit van de habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of
vermestende invloed van stikstofdepositie), dan zijn ontwikkelingen juridisch in beginsel
niet mogelijk zonder dat daar een daling tegenover staat. Een ontwikkeling mag derhalve
niet tot een toename van stikstofdepositie leiden.
De natuur kan op twee manieren geholpen worden:
1. Door het nemen van natuur(herstel)maatregelen die de natuur verbeteren in
kwalitatieve en/of kwantitatieve zin; hydrologische maatregelen en natuurverbindingen
maken hier onderdeel van uit;
2. Door het nemen van bronmaatregelen die de stikstofdepositie verlagen.
Gewenste economische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn hierbij gebaat. Zo dragen
natuur(herstel)maatregelen bij aan het verbeteren van de staat van instandhouding en een
robuuste natuur. Het gaat daarbij om kwalitatieve doelen en om (kwantitatieve) areaaluitbreiding van natuur. Waar de staat van instandhouding nog niet gunstig is (en ontwikkelingen dus op slot staan) dragen bronmaatregelen bij aan het verlagen van het niveau van de
stikstofdepositie.

1.

De Staat van Instandhouding

Medio 2021 is daarom de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) in werking
getreden. Deze wet bevat allereerst een resultaatsverplichting voor het Rijk tot reductie
van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden tot de volgende drie
Omgevingswaarden:
■
Voor 2025: landelijk 40% van het areaal stikstofgevoelige N2000 onder de KDW
■
Voor 2030: landelijk 50% van het areaal stikstofgevoelige N2000 onder de KDW
■
Voor 2035: landelijk 74% van het areaal stikstofgevoelige N2000 onder de KDW

(SvI) is een maat voor de
duurzaamheid van een
populatie. Bij de beoordeling
worden vier hoofdaspecten
meegewogen: verspreiding,
populatie, leefgebied en

Daarnaast bevat de Wsn een verplichting voor de minister van LNV om een Programma
stikstofreductie en natuurverbetering vast te stellen. Daarin moeten bron- en natuurherstelmaatregelen worden opgenomen die bijdragen aan het bereiken van de gunstige
staat van instandhouding en die bijdragen aan een vermindering van stikstofdepositie en
de sociaal economische effecten daarvan.

toekomstperspectief.
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Het Rijk kan dit niet alleen. In de Wsn is de verplichting voor Gedeputeerde Staten opgenomen
om provinciale gebiedsplannen stikstofreductie en natuurherstel op te stellen ter uitwerking van de landelijk vereiste depositiereductie en te bereiken instandhoudingsdoelen.
Deze gebiedsplannen moeten binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wsn (1 juli
2023) door het college van GS worden vastgesteld en ingediend bij het Rijk. Met de
inspanningen zoals beschreven in de gebiedsplannen van alle twaalf provincies bij elkaar
opgeteld, moeten de landelijke omgevingswaarden uit de Wsn worden gehaald in combinatie het in gang zetten van natuurverbetering
Dit is een opgave die zal verschillen per provincie; de landelijke omgevingswaarden kunnen
niet zonder meer 1-op-1 op iedere provincie of ieder natuurgebied worden gelegd.
Ter illustratie is onderstaande figuur opgenomen. Deze figuur laat per Limburgs natuurgebied zien welk deel van de stikstofgevoelige habitats in 2018 reeds een stikstofdepositie
beneden de KDW heeft (de paarse kleur) en welk deel daar in 2030 extra bij zal komen
als gevolg van autonome ontwikkelingen (niet zijnde stikstofbeleid). Hieruit blijkt dat er
gebieden zijn die percentages bereiken ruim boven de omgevingswaarde, maar ook dat
er gebieden zijn die daar ruim onder blijven. Dit is eveneens zo in de rest van Nederland.
Tegenover gebieden met grote oppervlaktes bóven de KDW moeten daarom gebieden
staan met grote oppervlaktes onder de KDW, waardoor de omgevingswaarden uit de
Wsn gehaald kunnen worden. De ruimtelijke vertaling hiervan (en daarmee de opgave waar
Limburg voor aan de lat staat) wordt opgenomen in de in 2023 op te leveren gebiedsplannen.
Figuur 1
Percentage oppervlaktes
onder de KDW per Limburgs
N2000-gebied (2018 en 2030)
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2.2.2
IJkmomenten: 2023, 2030 en 2050
Om het doel van de LASN te operationaliseren, zijn drie ijkmomenten in deze aanpak
opgenomen.
■
2023: De termijn waarop de gebiedsplannen moeten worden opgeleverd, maar ook
het jaar waarin de lopende collegeperiode eindigt.
■
2030: Het door de minister op te stellen programma Stikstofreductie en Natuurverbetering kent een looptijd tot het jaar 2030. Ook is 2030 een moment dat het
verste in de toekomst ligt waarbij instanties als RIVM en PBL met enige betrouwbaarheid inschattingen kunnen maken over de effecten van maatregelen. Voorbij 2030
is de onzekerheid te groot.
■
2050: Voor dat jaar worden geen kwantitatieve doelen worden gesteld. Wel is 2050
de termijn waarop de Omgevingsvisie Limburg zich richt en daarmee een belangrijk
ijkmoment voor de provincie.
2.2.3
Doelen voor 2023
In 2023:
■
Is het Limburgse provinciale gebiedsplan opgeleverd en is de bijbehorende governance
voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof en natuurverbetering ingericht;
■
Zijn de maatregelen uit de SPUK Natuur (2021-2023) als onderdeel van het
Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied uitgevoerd of in uitvoering;
■
Zijn meer-jaren subsidieafspraken gemaakt over uitvoering van maatregelen uit de
N2000-plannen in de periode 2021-2023 als onderdeel van het UP LG;
■
Is er een nieuwe SPUK-aanvraag ingediend voor de tweede tranche van het
Natuurprogramma, onderbouwd via WEnR (zie voor toelichting paragraaf 3.1.3);
■
Zijn de eerste resultaten als gevolg van extra inspanningen voor depositiedaling door
alle sectoren (door middel van generiek beleid, opkoop en/of innovatie) bereikt;
■
Is van de SPUK Opkoop fase 1 en 2 van drie aankoopfasen uitgevoerd en zijn gedane
aankopen doelmatig;
■
Kunnen natuurvergunningen voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen
eenvoudiger verleend worden, bijvoorbeeld met behulp van een stikstofbank of –
registratiesysteem, of omdat de KDW niet wordt overschreden.
2.2.4
Doelen voor 2030
De precieze doelstelling voor 2030 is op dit moment nog moeilijk te kwantificeren, omdat
deze opgave volgt uit de in 2023 vast te stellen gebiedsplannen. Er kunnen uiteraard wel
doelstellingen voor 2030 worden gesteld. In 2030:
■
Zijn de gebiedsdoelen zoals op te nemen in de gebiedsplannen uit 2023 allemaal
gehaald;
■
Zijn de maatregelen uit de SPUK Natuur (2024-2030) als onderdeel van het
Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied uitgevoerd of in uitvoering;
■
Is de landelijke omgevingswaarde voor 2030 (50% onder de KDW) gehaald en heeft
Limburg de daarvoor benodigde bijdrage aan het doelbereik geleverd;
■
In gebieden, die ook na 2030 een forse overschrijding van de KDW hebben, is met
natuur(herstel)maatregelen een forse verbetering gemaakt in de staat van instandhouding. Op landelijk niveau verkeert 70 procent van de stikstofgevoelige habitats
en soorten in een gunstige staat van instandhouding.
■
In 2027 dienen de doelen uit de Kaderrichtlijn water te zijn gerealiseerd ten aanzien
van waterkwaliteit en kwantiteit.
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2.2.5
Doelen voor 2050
In de Omgevingsvisie Limburg (vastgesteld door Provinciale Staten in oktober 2021) is
een toekomstbeeld voor het jaar 2050 opgenomen. Dit beeld bevat ook de stand van de
Limburgse natuur en het stikstofprobleem. In 2050:
■
Hebben het Natuurnetwerk Limburg en de daarbinnen gelegen Natura 2000-gebieden
een meer robuust karakter gekregen. Zij hebben onderling een sterkere verbinding en
er is ook een verbetering van goede instandhoudingscondities voor de biodiversiteit.
■
Kringlooplandbouw bepaalt in belangrijke mate het grondgebruik in het landelijk
gebied van Noord- en Midden-Limburg buiten de groenblauwe mantel en het
Natuurnetwerk Limburg. De balans met de omgeving – water, bodem, lucht, mens en
natuur – is hersteld.
■
Limburg is in 20250 klimaat adaptief. Er is meer ruimte voor water, klimaatbossen,
natuurgerichte vormen van landbouw en vrijetijdseconomie.
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3 Actielijnen
Zoals in hoofdstuk 2 is gemeld kent de voorgestelde aanpak drie actielijnen:
1. Natuurverbetering en biodiversiteitsherstel
2. Reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur
3. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk maken
Deze actielijnen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht.

3.1 Natuurverbetering en biodiversiteitsherstel
Het provinciale natuurbeleid is breder dan de natuuronderwerpen die aan bod komen in
het stikstofdossier. In dit kader richten wij ons op de uitvoering van maatregelen die direct
aan het stikstofdossier te liëren zijn. Met name het behalen van de Natura 2000 doelen
en de inzet van aan deze doelen gekoppelde middelen en instrumenten (bijvoorbeeld het
Natuurpact, het SPUK Programma Natuur). Hieronder worden de verschillende doelen,
middelen en instrumenten benoemd.
In het nog op te stellen Limburgse Natuurprogramma zullen we dit verder uitwerken.
3.1.1
Het Natuurpact en het Natuurnetwerk Limburg
Het Natuurnetwerk Limburg maakt deel uit van het landelijke Natuurnetwerk. In de periode
2011 - 2013 is het natuurbeleid gedecentraliseerd naar provincies. Daarbij zijn door het
Rijk bezuinigingen doorgevoerd die geleid hebben tot een kleiner natuurnetwerk dan
oorspronkelijk voorzien.
Om realisatie van het Natuurnetwerk mogelijk te maken is, tussen Rijk en provincies het
“Natuurpact” afgesproken en zijn de Rijksmiddelen en Rijksgronden verdeeld over de
provincies. Voor realisatie van het Natuurnetwerk heeft de Provincie Limburg de opgave
gekregen om 2600 hectare van functie te veranderen naar natuur (afwaardering) en goed
in te richten. Daarnaast is er nog 800 hectare die, voorafgaand aan het Natuurpact al
afgewaardeerd is, maar nog ingericht moet worden. De totaalopgave is dan ook 2600
hectare functieverandering naar natuur en 3400 hectare inrichten als natuur. Deze opgave
heet de “Ontwikkelopgave” en afspraak is dat deze in 2027 gerealiseerd is. In de afspraken
met het Rijk is aangegeven dat de focus van de ontwikkelopgave gericht moet zijn op
realisatie van Natura 2000 doelen.
Via het Natuurpact zijn eveneens middelen verkregen voor het beheer van de natuurgebieden.
Met Provinciale Staten zal een participatief proces worden opgezet, om te komen tot
beleid omtrent de afronding van de ontwikkelopgave en de financiering daarvan. Dit wordt
opgenomen in een in 2022 op te stellen Natuurprogramma.
3.1.2
Natura 2000 en Gebiedsplannen Stikstofreductie en Natuurverbetering
Binnen het NNL liggen de Natura 2000 gebieden. Deze genieten Europese bescherming
en worden in Nederland via de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermd. Zowel Europees
als nationaal is er een wettelijke verplichting om de aangewezen natuurdoelen in deze
gebieden in een goede staat te brengen en te houden; “de duurzaam gunstige staat van
instandhouding”. Door de Provincie worden hiervoor Natura 2000-beheerplannen
gemaakt, waarin te nemen maatregelen voor instandhouding zijn benoemd. Dit betreffen
zowel maatregelen binnen de begrenzing van de gebieden, als erbuiten.
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Daarenboven worden in gebiedsplannen Stikstofreductie en Natuurverbetering volgend uit
de Wsn, maatregelen (onder meer in overgangszones) opgenomen om de gestelde doelen
in de Wsn te behalen.
Binnen het Natuurpact zijn middelen beschikbaar om de beheerplan maatregelen en de
maatregelen uit het voormalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit te voeren. Met het
vervallen van de PAS worden deze middelen ingezet voor uitvoering van de Natura2000
plannen.
3.1.3
Het landelijke Programma Natuur
In het kader van de stikstofproblematiek maakt het Rijk via Programma Natuur als onderdeel van haar structurele aanpak stikstof veel middelen (landelijk totaal € 3 mld voor
komende 10 jaar) vrij om natuur robuuster te maken. Deze middelen zijn gebonden aan
stikstofgevoelige Natura2000 waarden en kunnen in verschillende maatregelencategorieën
worden verdeeld: kwaliteitsverbetering in de Natura2000 gebieden, hydrologisch herstel
(binnen en buiten de Natura2000 gebieden), maatregelen in de omgeving van Natura2000
gebieden (randen, overgangszones en verbindingen tussen gebieden) en benodigd onderzoek. De Provincie heeft uit de eerste tranche (2021-2023) via een specifieke uitkering
(SPUK) een bedrag van € 61,8 mln uit deze regeling gekregen. Deze middelen zetten we in
conform de afspraken met het Rijk, in en om de stikstofgevoelige Natura2000 gebieden.
Voor de tweede tranche van het Programma Natuur (2024-2030) bereiden wij vanaf 2022
een nieuwe aanvraag voor. Basis hiervoor is de in onze opdracht door Wageningen
Environmental Research ontwikkelde methodiek (“De WEnR-methodiek”) waarmee eenduidig het actuele en beoogde doelbereik bepaald kan worden van aangewezen Natura 2000
habitattypen en leefgebieden van soorten. En welke maatregelen nodig zijn om te komen
tot een verbetering van het doelbereik. Met het realiseren van het lokale doelbereik levert
Limburg een bijdrage aan het realiseren van de landelijke staat van instandhouding.
De opgedane kennis zal ook verwerkt worden in de nieuwe beheerplannen en de gebiedsplannen die op grond van de Wsn opgesteld moeten worden.
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft becijferd dat het realiseren van het
Natuurpact (landelijk) leidt tot goede condities voor 65% van de Vogel- en habitatrichtlijn
doelen. Realisatie van het Programma Natuur zal leiden tot ca 70% doelbereik2. Om te
komen tot 100% doelbereik, zo geeft het PBL aan, zijn er vier knoppen waaraan gedraaid
dient te worden:
1. de stikstofdepositie moet worden teruggedrongen
2. de hydrologische situatie moet kwantitatief en kwalitatief hersteld worden
3. binnen de bestaande natuurgebieden is een kwaliteitsslag nodig
4. het areaal leefgebied (bovenop het Natuurpact) moet verder toenemen.
Dit betekent dat naast het Programma Natuur en de bronmaatregelen in de toekomst
waarschijnlijk aanvullende maatregelen nodig zijn om te komen tot het vereiste 100%
doelbereik. Het Rijk geeft aan dat men er naar streeft om dit doelbereik in 2050 gerealiseerd te hebben.

2.

Zie o.a. Naar een uitweg uit
de stikstofcrisis; overwegingen
bij een integrale, effectieve
en juridisch houdbare
aanpak, PBL, 5 juli 2021
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Figuur 2
Gemodelleerde bijdrage van
maatregelen voor verbeteren
condities voor gunstige staat
van instandhouding

3.1.4
Overig beleid
In interbestuurlijk verband wordt gewerkt aan de natuurinclusieve agenda. Daarbij is het
streven om in het landelijk gebied een basiskwaliteit van de natuur te realiseren en daarvoor een aantal instrumenten te ontwikkelen.
Daarnaast streven we op basis van de POVI naar het optimaliseren van de groenblauwe
mantel. Voorts zullen we een Limburgse uitwerking maken van de landelijke bossenstrategie. Onderdeel daarvan is het inzetten van de Rijksmiddelen die verkregen zijn en worden
voor boscompensatie zijnde € 1,8 mln voor de periode 2021 – 2023. Na 2023 komen
nieuwe middelen beschikbaar. Deze onderwerpen worden nader uitgewerkt in het
Limburgse Natuurprogramma dat in 2022 wordt opgesteld.
3.1.5
Het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied (UPLG)
Een programmatische aanpak die zich richt op gebiedsprojecten en meer (reguliere)
activiteiten, moet ervoor zorgen dat we integraal en met voldoende prioriteit en focus
invulling kunnen geven aan het natuurherstel in onze provincie. Daarmee maken we
versneld werk van het realiseren van natuur(herstel) en daarmee samenhangende waterdoelen in onze provincie.
Een aantal uitvoeringslijnen van het natuurbeleid worden bijeengebracht in het
“Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied”. Dit programma zal in elk geval bestaan uit het
uitvoeren van het Natuurpact (de ontwikkelopgave en de PAS- en beheerplanmaatregelen),
de opgaven gerichte gebiedsaanpak uit het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 en
het Programma Natuur. In de toekomst worden daar de uitvoering van het nog op te
stellen Limburgse Bossenprogramma en mogelijk de natuurinclusieve agenda aan toegevoegd.
Bij de uitvoering gaan we uit van de beschikbare financiële middelen, genomen besluiten
en beschikbare informatie en maken we een keuze tussen maatregelen die ‘één op één’ te
realiseren zijn en maatregelen waarvoor een integrale aanpak en een gebiedsproces nodig
zijn. Voor deze integrale aanpak stemmen we af met de gebiedsgerichte aanpak van de
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bronmaatregelen stikstof. Zo wordt per gebied de meest efficiënte uitvoeringsstrategie
bepaald.
Bestaande (succesvolle) (gebieds)processen gericht op het realiseren van de doelen
worden voortgezet, waarbij op basis van een nadere prioritering wel activiteiten kunnen
worden herzien of geïntensiveerd.
De uitvoering moet zodanig ingericht worden dat periodiek wijzigingen (ook financieel)
of nieuwe regelgeving kunnen worden geïmplementeerd, gedurende de looptijd van het
Uitvoeringsprogramma. De aanpak moet leiden tot concrete resultaten die ook in de
verantwoording over de inzet van middelen, kunnen worden aangetoond. We staan er niet
alleen voor. Partners en (mede)overheden dragen in belangrijke mate bij aan het realiseren
van de programmadoelen. In de uitvoering zoeken we actief de samenwerking op.
Voor de directe uitvoering zijn er twee subsidieregelingen beschikbaar: de Subsidieregeling
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL; gericht op afwaardering en inrichtingssubsidies) en SPUK Natuur (gericht op natuurherstelmaatregelen in het kader van stikstof).
Daarnaast kunnen samenwerkingsovereenkomsten op gebiedsniveau worden gesloten.

3.2

Reductie van stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur

Om de doelen uit de Wsn te halen moet er de komende jaren minder stikstof worden
uitgestoten. Dat moet gebeuren door het nemen van zogenaamde bronmaatregelen.
De benodigde daling vraagt een inspanning van alle sectoren die momenteel stikstof
uitstoten. In deze paragraaf wordt allereerst ingegaan op:
– de situatie met betrekking tot stikstofdepositie op dit moment (de stikstofanalyses);
– de verhouding tussen gebiedsgerichte bronmaatregelen enerzijds en generieke
bronmaatregelen anderzijds;
– de inzet van landelijke en provinciale bronmaatregelen;
– de buitenlandstrategie.

Figuur 3
Procentueel beeld (percentage oppervlak) dat laat zien
welk deel van de Nederlandse
N2000-gebieden (alle
gebieden tezamen) op dit

3.2.1
Limburgse stikstofanalyses
Op 23 maart 2021 zijn de Limburgse stikstofanalyses van de 21 stikstofgevoelige Limburgse
natuurgebieden door het college van GS vastgesteld. Deze stikstofanalyses zijn door het
toenmalige college gedefinieerd als een ‘nul-moment’ ten behoeve van latere effectmeting. Om de opgave voor Limburg op het gebied van emissiereductie beter te kunnen
definiëren, staan de resultaten van deze stikstofanalyses centraal in dit deel. Limburg heeft
in totaal 24 Natura 2000-gebieden. 21 van deze gebieden zijn stikstofgevoelig. De stikstofanalyses hebben daarmee betrekking op deze 21 gebieden.

moment onder de KDW is
(‘onder KDW 2018’) en wat
daar bovenop komt door de
invloed van autonome
beleidsontwikkelingen, niet
zijnde bronmaatregelen
stikstof (‘onder KDW 2030’).
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In opdracht van de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) is
onderzocht in hoeverre de omgevingswaarde voor 2030 haalbaar is (op landelijk niveau).
Uit die analyse volgt (op basis van voorlopige data) het beeld dat de Omgevingswaarde die
voor 2030 is bepaald haalbaar is, mits de autonome daling die nu voor 2030 voorzien is
ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt en mits de landelijke bronmaatregelen opleveren wat
daarvan tot op heden door het Rijk wordt verwacht. Ten aanzien van dat laatste is het RIVM
momenteel bezig met een nieuwe doorrekening van de effecten.
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Per provincie is er echter een zeer wisselend beeld. Waar sommige provincies grote delen
van hun areaal natuur reeds onder de KDW hebben, is dat beeld in grensprovincies als
Limburg, Noord-Brabant en Drenthe heel anders. In Limburg komt dat met name door de
in Noord- en Midden-Limburg gelegen Natura2000-gebieden, waar het niveau van
stikstofdeposities (ondanks autonome ontwikkelingen en te nemen bronmaatregelen) op
relatief veel oppervlaktes boven de KDW zal blijven.
Met deze conclusie wordt bevestigd dat het al dan niet halen van de Omgevingswaarde
beoordeeld moet worden op nationaal niveau. En niet te beoordelen op het niveau van
provincies of individuele gebieden.
De volgende twee figuren laten zien hoe de diverse provincies afzonderlijk scoren in 2018
en in 2030 qua oppervlak stikstofgevoelige natuur dat onder de KDW zit en hoe de
Limburgse situatie is qua huidig oppervlak onder de KDW.
We verwachten begin 2022 van RIVM aanvullende data te ontvangen, waarmee ook de
invloed van het Rijksbronmaatregelenpakket inzichtelijk gemaakt kan worden.
Voor uitgebreide informatie per Natura 2000-gebied wordt verwezen naar bijlage 1.
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Figuur 5

Onderstaand is de omvang van de stikstofdepositie en de
bron van herkomst in beeld gebracht. Deze gegevens zijn ook
interactief te raadplegen via het Limburgse Stikstof Dashboard
op de website van de Provincie Limburg.

Absoluut beeld (in hectares)
per Limburgs N2000-gebied
dat laat zien wat het huidig
oppervlak onder de KDW is
(‘onder KDW 2018’) en wat

Regio Noord- en Midden-Limburg
Deze regio wordt gekenmerkt door Natura 2000-gebieden
waarin veelal habitats voorkomen met een relatief lage KDW.
De depositie op de Natura 2000-gebieden in deze regio
wordt voor het overgrote deel (86%) bepaald door emissies uit
het buitenland en de landbouwsector. Zuidoost Nederland
kenmerkt zich door een hoge veedichtheid. In deze regio
zullen binnenlandse bronmaatregelen in andere sectoren dan
de landbouw relatief weinig opleveren. Een emissiereductie
van 10% uit wegverkeer, zal bijvoorbeeld slechts een daling
van de totale depositie met 0,5% opleveren.

daar bovenop komt door de
invloed van autonome beleidsontwikkelingen, niet zijnde
bronmaatregelen stikstof (‘onder
KDW 2030’). Uiterlijk begin
2022 ontvangen wij van RIVM
nog aanvullende data waarmee
ook de invloed van het Rijksbronmaatregelenpakket
inzichtelijk kan worden gemaakt.
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Figuur 6
Herkomst van stikstofdepositie
(uitgesplitst naar sectoren) op
de N2000-gebieden in
Noord- en Midden-Limburg
(Boschhuizerbergen,
Deurnsche Peel & Mariapeel,
Groote Peel, Leudal, Maasduinen, Meinweg, Roerdal,
Sarsven en de Banen, Sint
Jansberg, Swalmdal, Weerteren Budelerbergen & Ringselven,
Zeldersche Driessen)

Regio Zuid-Limburg
Zuid-Limburg ligt als regio grotendeels ingesloten tussen Duitsland en België. Uit de
stikstofanalyses blijkt dat de depositie in Zuid-Limburg wordt gedomineerd door bijdrages
uit het buitenland (59 procent). Hier geldt dus dat bronmaatregelen in de binnenlandse
emissies slechts een beperkt effect zullen hebben en nader onderzoek naar aanvullende
maatregelen nodig lijkt.
In samenwerking met België en Duitsland is te onderzoeken in hoeverre een depositiedaling bereikt zou kunnen worden door stikstofbronnen in beeld te brengen, aan weerszijden
van de grens (bijvoorbeeld in een zone vanaf 10 km van de grens). De daaruit komende
informatie kan een basis bieden voor het implementeren van een depositiedaling (bijvoorbeeld door in samenspraak bronmaatregelen te ontwerpen).
Figuur 7
Herkomst van stikstofdepositie
(uitgesplitst naar sectoren) op
de N2000-gebieden in
Zuid-Limburg (Bemelerberg en
Schiepersberg, Brunssummerheide, Bunder- en Elslooërbos,
Geleenbeekdal, Geuldal,
Kunderberg, Noorbeemden en
Hoogbos, Savelsbos, Sint
Pietersberg en Jekerdal)
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3.2.2
Gebiedsgerichte aanpak en generieke bronmaatregelen
Door een teveel aan emissie ligt er een “stikstofdeken” met pieken over Nederland en
Limburg. Er is een noodzaak voor (aanvullende) gebiedsgerichte inzet (rijk/provinciaal/
gebiedsgericht) in aanvulling op het huidige landelijke bronmaatregelen pakket ter realisatie
van de omgevingswaarde voor 2030. De beoogde gebiedsgerichte aanpak van stikstof
voorziet in het dunner maken van de “stikstofdeken” en het afvlakken of wegnemen van
stikstofpieken nabij Natura2000-gebieden.
Bij de inzet van bronmaatregelen die moeten leiden tot een reductie van stikstofemissies
(en daarmee een reductie van depositie) zijn twee mogelijkheden. Zo kunnen bronmaatregelen allereerst gebiedsgericht worden ingezet: in een specifiek gebied, afhankelijk van
de lokale problematiek en mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld door sanering van een
veehouderij, (versnelling van) innovatie in duurzame stalsystemen of natuurinclusieve
land- en tuinbouw, waarbij de middelen gebiedsgerichte ingezet worden.
Een tweede mogelijkheid is het inzetten van generieke bronmaatregelen (voor één of
meerdere sectoren als geheel). Een voorbeeld hiervan zijn de emissie-eisen zoals gesteld
voor diverse veehouderijsectoren in de Omgevingsverordening Limburg.
De LASN is een aanpak met zowel generieke als gebiedsgerichte maatregelen. Generieke
maatregelen zijn echter het fundament; ze helpen op een macroniveau enorm met het
reduceren van de ‘stikstofdeken’ (zie ook paragraaf 3.2.4). Via gebiedsprocessen werken
we aan verschillende gebiedsopgaven die in samenhang met elkaar uitgevoerd moeten
worden. Denk hierbij aan Kader Richtlijn Water (KRW), hydrologische doelen (verdroging,
wateropvang), natuur, klimaat(adaptatie), geur en fijn stof. De aanpak voor stikstofreductie
en natuurverbetering maakt deel uit van deze opgaven. We werken integraal en gebiedsgericht aan meerdere doelen en opgaven tegelijk. Het koppelen van opgaves kan bovendien leiden tot een effectievere inzet van maatregelen.
In samenspraak met stakeholders brengen we lokale opgaven en kansen in beeld. We
zetten in op verbinding van de perspectieven van de partijen in het gebied met de perspectieven c.q. de ambities die we in een gebied hebben. Gericht instrumentarium is wenselijk
om partijen uit te dagen een rol te spelen in de lokale opgaven. Daar waar nodig kunnen
gebiedsgerichte maatregelen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de lokale
opgave. Deze gebiedsgerichte maatregelen worden afgestemd met het
Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied.
Vanuit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is er een wettelijke verplichting voor
GS om provinciale gebiedsplannen (stikstofreductie en natuurherstel) op te stellen. Voor
de inhoud van deze gebiedsplannen sluiten wij aan bij de afspraken zoals die momenteel
op interprovinciaal niveau gemaakt worden. Dit komt neer op het in beeld brengen van:
■
de omvang van de stikstofdepositie;
■
de omvang van de stikstofdepositie en de bronnen daarvan onderscheiden naar
de belangrijkste sectoren;
■
de omvang van de stikstofdepositie en de bronnen daarvan onderscheiden naar
de afkomst van binnen en buiten de provincie;
■
de mate waarin de kritische depositiewaarde wordt overschreden;
■
de verwachte autonome ontwikkeling van de stikstofemissie door bronnen binnen
en buiten de betrokken Natura 2000-gebieden;
■
en de gevolgen daarvan voor de omvang van stikstofdepositie in de voor stikstof
gevoelige habitats;
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■

■

■
■
■
■
■
■

de binnen en buiten de betrokken Natura 2000-gebieden in de provincie uitgevoerde
of uit te voeren maatregelen die bijdragen aan: vermindering van de stikstofdepositie
met het oog op het tijdig voldoen aan de omgevingswaarden;
de binnen en buiten de betrokken Natura 2000-gebieden in de provincie uitgevoerde
of uit te voeren maatregelen die bijdragen aan: het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen;
de verwachte sociaaleconomische effecten;
de weging van de haalbaarheid van de maatregelen;
doelmatigheid van de maatregelen;
doeltreffendheid van de maatregelen;
de verwachte gevolgen van de maatregelen voor de omvang van de stikstofdepositie;
en de verwachte gevolgen van de maatregelen voor het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen.

Gelet op samenhangende opgaven zijn wij voornemens twee gebiedsplannen op te stellen,
zijnde Gebiedsplan Stikstofreductie en Natuurverbetering Noord- en Midden Limburg en
Gebiedsplan Stikstofreductie en Natuurverbetering Zuid Limburg.
3.2.3
Inzet landelijke bronmaatregelen
Sinds het onderuit gaan van de PAS op 29 mei 2019 zijn er vanuit de zijde van het Rijk
al diverse bronmaatregelen aangekondigd. Het meest complete overzicht aan (nieuwe)
bronmaatregelen is door de minister van LNV gepresenteerd op 24 april 2020 in een brief3
aan de Tweede Kamer gestuurd. De volledige lijst aan Rijksbronmaatregelen (zoals tot op
heden gepresenteerd) en de daarbij behorende middelen zijn in deze brief gepresenteerd
(zie ook bijlage 2). Het is zeker niet uit te sluiten dat een nieuw Regeerakkoord (waar op
moment van dit schrijven nog over onderhandeld wordt) leidt tot aanvullende maatregelen.
De Provincie Limburg committeert zich aan het, zo veel als voor Limburg mogelijk/relevant
uitvoeren van de bronmaatregelen, zoals gepresenteerd door het Rijk. De Provincie zet
zich maximaal in om Rijksmiddelen binnen te halen waarmee een emissiereductie in
Limburg bewerkstelligd kan worden. Daar waar kansen zijn om met een pragmatische
aanpak gelijktijdig meerdere beleidsdoelstellen (integraliteit) te realiseren gaan wij hierover
in gesprek met het Rijk. Mogelijk kan dat aanvullende inzet van eigen middelen impliceren
waarvoor Gedeputeerde Staten dan een voorstel aan Provinciale Staten zal voorleggen.

3.

Kamerbrief 24 april 2020:
voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak |
Kamerstuk | Aanpak Stikstof

3.2.4
Inzet aanvullende provinciale bronmaatregelen
Naast de inzet van de bronmaatregelen, zoals gepresenteerd door het Rijk, kunnen provincies aanvullend nog eigen bronmaatregelen treffen. In Limburg (en ook in Noord-Brabant)
wordt reeds sinds jaren een aanvullende maatregel getroffen (bovenop de eisen zoals
landelijk gesteld) voor wat betreft de emissies van ammoniak uit stallen in de veehouderij.
Via de Omgevingsverordening Limburg 2014 worden nieuwe of te verbouwen stallen
verplicht tot emissiereductiepercentages die verder voeren dan het landelijke Besluit
emissiearme huisvesting van 2017. Vanaf 1 januari 2030 gelden in Limburg deze strengere
eisen ook voor bestaande stallen (in Noord-Brabant is dit 1 januari 2024). Deze emissiereductieplafonds worden geactualiseerd opgenomen in de Omgevingsverordening
Limburg. Indien technische ontwikkelingen of nieuwe wetenschappelijke inzichten daar
aanleiding toe geven kunnen Gedeputeerde Staten de maximale toegestane emissies per
diercategorie aanpassen. Aandachtspunt hierbij vormt integraliteit. Naast stikstof-/ammoniakemissie zijn ook de uitstoot van fijnstof (met het oog op volksgezondheid) en geur belangrijke zaken bij de veehouderij. Van belang is de notie dat maatregelen gericht op het ene
aspect een positief maar ook negatief effect kunnen hebben op de andere aspecten.
Uiteindelijk gaat het om een optimalisatie van omgevingskwaliteit in de brede zin.
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Figuur 8
Ontwikkeling in ammoniakemissies per provincie in de
periode 2010-2017. De daling/

Dit generieke beleid heeft zijn vruchten afgeworpen. Zo laat onderstaande figuur
(op indexbasis) de ontwikkeling in ammoniakemissies per provincie zien in de periode
2010-2017. Waar in andere provincies sprake is van een stijging of slechts lichte daling
in emissies, laten Limburg en Noord-Brabant een duidelijke daling zien.

stijging is op indexbasis (dus
niet in absolute getallen), waarbij 2010 voor alle provincie als
waarde 100% is genomen.

4.

https://www.aanpakstikstof.
nl/binaries/aanpakstikstof/
documenten/rapporten/2021

Gezien de positieve ervaringen met deze generieke maatregel, is de afgelopen jaren door
de provincies Noord-Brabant en Limburg veelvuldig gepleit voor het landelijk invoeren van
deze normeringen.
In de verkenning ‘Normeren en beprijzen van stikstofemissies’4 (verschenen in maart 2021
als document dat gebruikt kan worden bij de onderhandelingen voor een nieuw Regeerakkoord) is becijferd hoeveel extra emissiereductie het oplevert indien de emissie-eisen
ammoniak uit stallen aangescherpt worden tot de eisen die in de provincies Noord-Brabant
en Limburg al enige jaren gelden.
Volgens de berekeningen van de WUR en RIVM is forse reductie mogelijk: 18 KtonNH3
reductie en 132,1 mol/ha/jaar in 2030. Vergelijk dit met het door de minister in de
Kamerbrief van april 2020 gepresenteerde maatregelenpakket van 5 miljard euro (dat naar
schatting 110 mol/ha/jaar in 2030 op zou moeten leveren) en duidelijk wordt dat NoordBrabant en Limburg reeds een enorme aanvullende inspanning leveren op het gebied van
emissiereductie.
De Provincie Limburg ziet een enorme toegevoegde waarde in generiek beleid zoals
hierboven geschreven als basis voor de LASN. Deze generieke normen gelden echter alleen
voor de (intensieve) veehouderij. Voorgesteld wordt om breder te verkennen of dergelijke
generieke maatregelen ook voor andere sectoren genomen zouden kunnen worden (zoals
bijvoorbeeld voor de industrie).
Aanvullend daarop laten ontwikkelingen de afgelopen jaren zien dat optimalisatie op basis
van een integrale afweging essentieel is met het oog op verbetering van de omgevingskwaliteit in al zijn facetten en met het oog op toekomstbestendigheid van de sector(-en).

/03/19/rapport-normerenen-beprijzen-van-stikstofemissies/Rapport+Normeren
+en+Beprijzen+van+stikstof
emissies+2021.PDF

Daarnaast blijft Limburg op interprovinciaal/landelijk niveau pleiten voor het invoeren van
de Limburgse/Brabantse regels door heel Nederland. In oktober 2021 zijn er interprovinciaal voor het eerst afspraken gemaakt om dit soort generieke maatregelen wellicht ook in
andere provincies in te gaan voeren. De Provincie Limburg stelt zich op het standpunt dat
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er op het gebied van provinciale bronmaatregelen in Limburg reeds een flinke slag is
gemaakt door het generieke beleid van de afgelopen jaren. Daarentegen heeft de Provincie
Limburg zich ook verbonden aan interprovinciale afspraken over de vulling van de
Stikstofbank (zie ook paragraaf 3.3.1). Om aan deze afspraken invulling te geven zullen
provinciale bronmaatregelen getroffen moeten worden. Hierbij zetten we ook in op een
kansrijke versnelling van toekomstbestendige modernisering binnen de veehouderij. We
gaan hiertoe een verkenning uitvoeren en vervolgens met het Ministerie van LNV in overleg
treden. De concepten bedrijfscoaching / keukentafelgesprekken, zoals deze in de afgelopen jaren reeds zijn gebruikt in het kader van diverse regelingen, moeten daarbij ondernemers helpen keuzen te maken om te komen tot een toekomstbestendig perspectief. Dit
concept willen we opschalen.
3.2.5
Buitenlandstrategie
Limburg grenst meer kilometers aan het buitenland dan aan Nederland. De stikstofanalyses
tonen aan dat de bijdrage uit het buitenland een belangrijke factor is voor de totale stikstofdepositie op de Limburgse Natura 2000-gebieden.
De bijdrage van de stikstofimport op de totale depositie is in Limburg het hoogst vergeleken met alle andere Nederlandse provincies. In meerdere Limburgse natuurgebieden langs
de grens zijn de percentages uit het buitenland substantieel hoger dan lokale stikstofbronnen. Niet alleen Limburg, maar ook andere grensprovincies hebben hiermee te maken.
Tegelijkertijd daalt in de Belgische en Duitse Natura 2000 gebieden ook veel stikstof neer
afkomstig uit Nederlandse provincies. Nederland is een netto-exporteur (zie onderstaande
figuur). Daarnaast is het thema stikstof zowel landelijk als internationaal een politiek
beladen onderwerp. Het is daarom noodzakelijk dat het Rijk in overleg treedt met de
buurlanden over reductie van de stikstofdepositie aan weerszijden van de landsgrens.
Het overleg met de Belgische en Duitse overheden is een verantwoordelijkheid van de
Minister van LNV. Het ministerie van LNV is in gesprek met Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen
en Nedersaksen via bestaande samenwerkingsverbanden. De gesprekken met de buitenlandse overheden moeten in eerste instantie resulteren in informatie- en kennisdeling en
de gezamenlijke opgaves in kaart brengen. De gesprekken met Vlaanderen zijn op dit
moment in het meest vergevorderde stadium van de grensregio’s. Het ministerie LNV
onderhoudt het contact met de Vlaamse overheden. De drie zuidelijke provincies (Zeeland,

Figuur 9
Import en export van stikstofverbindingen (uit: Naar een
ontspannen Nederland,
Erisman & Strootman 2021)
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Noord-Brabant en Limburg) worden wel betrokken in de afstemming van het buitenlandbeleid en het ministerie benadrukt de gezamenlijke rol van het Rijk en de Nederlandse
provincies in het grensoverschrijdende stikstofbeleid. De verkenningen moeten leiden tot
een buitenlandstrategie met een grensoverschrijdende regionale aanpak.
Wij willen echter in het onderwerp stikstof geen afwachtende houding aannemen.
Bovenop de inspanningen van het Rijk, zullen wij zelf een actieve houding aannemen
richting de Belgische en Duitse collega-overheden en netwerkpartners. De Provincie
Limburg onderzoekt de mogelijkheden om een verkenning te starten met NoordrijnWestfalen. Limburg trekt hierbij samen op met Gelderland en Overijssel om de grensproblematiek zowel in Noordrijn-Westfalen als bij het Rijk hoog op de agenda te krijgen.
Naast de Vlaamse contacten via het Rijk willen wij het onderwerp stikstof agenderen bij de
Waalse overheid. Dat doen we allereerst door hen actief te infomeren over en te betrekken
bij onze stikstofaanpak. Maar ook zullen we actief monitoren of er aan de andere kant van
de grens ontwikkelingen plaatsvinden die een negatief effect op Limburgse Natura
2000-gebieden kunnen hebben. Daarbij zullen we de Limburgse belangen zo goed als
mogelijk behartigen, zo nodig door middel van het inzetten van een rechtsgang. Goede
grensoverschrijdende samenwerking bij de aanpak van het stikstofvraagstuk aan weerszijden van de grens heeft natuurlijk de voorkeur.

3.3 	Economisch en maatschappelijke ontwikkelingen
mogelijk maken
De PAS uitspraak van de RvS op 29 mei 2019 heeft er in de praktijk toe geleid dat diverse
economische en maatschappelijke projecten geen doorgang meer konden vinden. Dit
omdat op basis van het PAS geen vergunningen meer verleend konden worden. Hierdoor
liepen veel projecten vertraging op.

5.

De ADC-toets is in de
systematiek van de Habitatrichtlijn de laatste stap die

Totdat er een duidelijke waarneembare daling van stikstofdepositie is en de instandhoudingsdoelen zijn gerealiseerd, moet een initiatiefnemer voor elke nieuwe ontwikkeling
aantonen dat zijn ontwikkeling niet bijdraagt aan meer depositie in één of meerdere Natura
2000-gebieden in Nederland.

doorlopen kan worden voor
toestemmingsverlening. Als
uit de passende beoordeling
naar voren is gekomen dat
significante negatieve effecten
niet (volledig) uitgesloten
kunnen worden kan de ADCtoets een laatste mogelijkheid
zijn. Een ADC-toets kan alleen
aan de orde zijn wanneer er
geen alternatieven zijn (A),
sprake is van een dwingende
reden van groot openbaar
belang (D) en de nodige
compenserende maatregelen
worden getroggen om te

Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee vergunningen voor nieuwe activiteiten met
mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden kunnen worden verleend, te weten extern
salderen (incl. verleasen), een ecologische onderbouwing of een ADC toets5. Voor veruit de
meeste ontwikkelingen zal extern salderen (via een depositiebank of via één-op-één extern
salderen) vooralsnog de beste mogelijkheid zijn om een vergunning te krijgen. Via intern
salderen kunnen reeds bestaande activiteiten uitgebreid of gewijzigd worden. Hiervoor is
geen vergunning meer vereist. Intern salderen houdt in dat de ontwikkeling niet leidt tot
meer emissie en daarmee stikstofdepositie dan reeds was toegestaan voor de betreffende
activiteit of op de betreffende locatie. Doordat bedrijven in deze gevallen vergunningvrij
wijzigingen kunnen doorvoeren binnen het depositieplafond, wordt de taak van toezicht en
handhaving gecompliceerder. De toezichthouders kunnen op een bedrijf namelijk andere
situaties aantreffen dan vergund, waardoor niet eenvoudig (zeker niet bij tussentijdse
wijzigingen van de RAV en/of nieuwe versie(s) van AERIUS) is vast te stellen of sprake is van
een overtreding of niet. Het zicht en daarmee de grip op de ontwikkelingen/veranderingen
binnen bedrijven dreigt daarmee verloren te gaan.

waarborgen dat de algehele
samengang van Natura 2000
bewaard blijft (C).

Momenteel loopt er via de provincies een landelijke lobby om intern salderen weer te
reguleren om de grip niet te verliezen.
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3.3.1 	Mogelijkheden vergunningverlening voor economische en
maatschappelijke ontwikkelingen
Beleidsregel salderen
Ons college heeft op 12 december 2019 de (oorspronkelijke) beleidsregel “intern en extern
salderen in Limburg december 2019” vastgesteld. Inmiddels is deze diverse keren gewijzigd
onder invloed van jurisprudentie en andere actualiteiten. Hierin is de “70-30” verhouding
opgenomen.
Op nationaal niveau is er sprake van een forse overbelasting met stikstof. Reductie van de
stikstofdepositie is noodzakelijk om de instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-gebieden te kunnen realiseren. Daarom is in de beleidsregels bepaald dat de saldo-ontvanger bij
extern salderen 70% van de verkregen stikstofemissie kan benutten; de overige 30% draagt
bij aan depositiedaling. Daarenboven wordt de niet-gerealiseerde capaciteit uitgesloten
van extern salderen.
Stikstofregistratiesysteem (SSRS)
In het voorjaar van 2020 is het landelijke stikstofregistratiesysteem (SSRS) ontwikkeld.
Dit betreft een administratief systeem waarin stikstofruimte die ontstaan is door specifieke
maatregelen wordt geregistreerd. Deze ruimte kan toegekend worden aan nieuwe initiatieven. Het zorgt ervoor dat voor ieder Natura 2000-gebied in beeld komt welke beschikbare
depositieruimte ingezet kan worden voor vergunningverlening, in eerste instantie voor
woningbouw (met voorwaarden), een beperkt aantal grote wegenprojecten (MIRTprojecten) en legalisatie van onder het PAS gedane meldingen.
De verlaging overdag van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 100 km/uur is
de meest bekende maatregel die zorgt voor ruimte in het SSRS, daarnaast gaat ook een
gedeelte van de opbrengst van de Warme Sanering van Varkenshouderijbedrijven naar het
SSRS. Ook voor deze maatregelen geldt dat maximaal 70% van de opbrengsten besteed
wordt aan ruimtelijke ontwikkelingen. Als gevolg van de relatief beperkte woningbouwopgave die we in Limburg hebben en het feit dat geen van de MIRT-projecten in Limburg
is gelegen, is de ruimte die uit het SSRS voor Limburg beschikbaar komt zeer beperkt.
Stikstofbank: microdepositiebank en doelenbank
In juli 2021 hebben provincies het besluit genomen tot het inregelen van een Stikstofbank.
Deze bestaat uit één microdepositiebank en een beperkt aantal doelenbanken. Het is
een vergelijkbaar administratief systeem als het SSRS met het doel om vergunningen te
verlenen aan projecten waarvan de stikstofuitstoot zich in kleine hoeveelheden verspreidt
over veel gebieden. We spreken van microdeposities bij een stikstofneerslag van hooguit
0,05 mol per hectare per jaar. Sommige initiatieven hebben een dunne wolk van stikstof
dit in zeer kleine hoeveelheden neerslaat op een groot aantal Natura2000-gebieden. Als
initiatiefnemers is het lastig hiervoor zelf vergunningruimte te organiseren, met ruimte
uit deze microdepositiebank proberen provincies deze initiatieven te faciliteren.
De bank wordt gevuld met vrijgemaakte en vrijgevallen ruimte. Vrijgemaakt uit bronmaatregelen, vrijgevallen als er restruimte ontstaat bij extern saldeer transacties.
Interprovinciaal is afgesproken dat provincies bronmaatregelen treffen (én financieren)
ter vulling van de microdepositiebank.
Limburg kent vooruitlopend op de doelenbank al een drietal doelenbanken voor Greenport
Venlo, Zevenellen en de Peelbergen.
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Figuur 10
Werking Stikstofbank

Intern salderen
Ontwikkelingen, zoals de wijziging of uitbreiding van bestaande activiteiten, kunnen
mogelijk worden gemaakt via intern salderen. Door intern salderen leidt de ontwikkeling
niet tot een toename van emissie en daarmee depositie ten opzichte van de bestaande
activiteit. In januari 2021 heeft de Raad van State geoordeeld dat ontwikkelingen die
mogelijk worden gemaakt via intern salderen niet meer vergunningplichtig zijn. Zie nader
over intern salderen paragraaf 3.3.4. Latente ruimte.
3.3.2
Basis op orde voor initiatieven die geraakt zijn door het PAS
Voor een goede uitvoering is het zaak dat de “basis op orde” is voor wat betreft de vergunningplichtige activiteiten. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het PAS,
is dat helaas nog niet het geval. Wij werken eraan (al dan niet met andere betrokken
partijen) om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, in het bijzonder voor de volgende
situaties:
a. Reeds aangevraagde (en vergunningplichtige) initiatieven, ingediend ten tijde van het
PAS dan wel uiterlijk tot het vaststellen van de beleidsregels in december 2019;
b. Initiatieven die gerealiseerd zijn op basis van een PAS-melding;
c. Initiatieven die ten tijde van het PAS vergunningvrij uitgevoerd konden worden.
Deze initiatiefnemers, die in de problemen zijn geraakt door het onverbindend verklaren
van het PAS en die te goeder trouw hebben gehandeld, zullen wij proberen optimaal te
faciliteren en rechtszekerheid te bieden.
Ad A.
De indieningsvereisten voor een vergunningaanvraag ten tijde van het PAS waren volstrekt
anders dan waaraan een huidige aanvraag dient te voldoen. Het belangrijkste verschil ten
opzichte van het PAS is de beoordeling van de aangevraagde situatie ten opzichte van de
aanwijsdatum voor de Vogelrichtlijngebieden en/of Habitatrichtlijngebieden c.q. de referentiedatum. Het vergelijken van de referentiesituatie met de aangevraagde, beoogde
situatie kan twee uitkomsten hebben:
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■

■

Er is sprake van een afname in stikstofdepositie. In dit geval is de aanvraag (ten aanzien
van stikstof) vergunbaar.
Er is sprake van toename van stikstofdepositie.

Indien met de beschreven mogelijkheden onder paragraaf 3.3.1 geen vergunbare situatie
ontstaat, resteert de probleemgerichte gebiedsaanpak (paragraaf 3.2.2). Wij inventariseren
per Natura2000-gebied de ontwikkelbehoefte, de bronnen die een negatieve invloed
hebben op de natuurkwaliteit en de mogelijkheden om de natuur te verstevigen en te
herstellen. Indien de geschetste mogelijkheden voor vergunningverlening geen oplossing
bieden, proberen wij initiatieven die geraakt zijn door de uitspraak van het PAS, al dan niet
aangepast, via deze aanpak alsnog te faciliteren.
Er zijn 236 aanvragen geraakt door het onverbindend verklaren van het PAS.
Ad B.
Onder het PAS konden activiteiten met een stikstofdepositie van minder dan 1 mol per
hectare per jaar volstaan met een melding. De Raad van State geeft in haar uitspraak aan
dat deze grenswaarde nooit rechtmatig is geweest en dat voor deze activiteiten daarom
sprake is van een vergunningplicht. Meldingen hebben geen rechtskracht meer. Dit betekent dat voor alle gemelde activiteiten die te goeder trouw zijn gerealiseerd, alsnog een
vergunning moet worden aangevraagd.
Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om de PAS-meldingen te legaliseren. De minister van LNV heeft in de kamerbrief van 24 april 2020 aangegeven met bronmaatregelen een ontwikkelreserve in te stellen, waarmee de PAS-meldingen kunnen
worden gelegaliseerd. Deze aanpak is inmiddels als verplichting vastgelegd in artikel 1.13a
van de Wsn. De provincies spelen hierin een belangrijke rol omdat wij als bevoegd gezag
de vergunningverlening uitvoeren binnen de termijn van drie jaar.
In Limburg moeten er maximaal 225 meldingen gelegaliseerd worden.
Ad C.
Sinds de uitspraak moeten alle bedrijven die stikstofdepositie op Natura2000-gebieden
veroorzaken een vergunning hebben in het kader van de Wnb. Ten tijde van het PAS waren
initiatieven die een stikstofdepositie veroorzaakten van <0,05 mol per hectare per jaar
vrijgesteld van een vergunning- en meldingsplicht. Evenals voor de gevallen waarbij ten
tijde van het PAS een melding gold (ad b), geldt ook voor deze categorie dat het Rijk deze
situaties zal legaliseren.
Het aantal initiatieven dat vergunningvrij is gewijzigd ten tijde van het PAS is onbekend.
We werken samen met het Rijk aan een legaliseringsaanpak voor deze categorie.
3.3.3
Autonome taak
Vergunningverlening is een permanente, autonome taak. De Limburgse Aanpak Stikstof
en Natuurverbetering is eindig in tijd en omvang. De aanvragen die geraakt zijn door het
onderuitgaan van het PAS zullen (zoals hierboven aangegeven) in de basis gefaciliteerd
worden, omdat zij te goeder trouw hebben gehandeld. Initiatieven die zijn ingediend ná
1 januari 2020 zijn in de regel zelf verantwoordelijk voor de vergunbaarheid van hun
aanvraag.
De enorme dynamiek van het stikstofdossier, de hoeveelheid aan rechtelijke uitspraken,
de diverse regelingen en nieuwe (landelijke of regionale) beleidsontwikkelingen maakt
echter dat het voor aanvragers of hun adviseurs, gemeenten, natuurbelangenverenigingen
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of anderen lastig is alle ontwikkelingen te volgen. Het provinciale stikstofloket (infostikstof@
prvlimburg.nl) ondersteunt bij alle uitvoeringsvraagstukken die in- of externe klanten
stellen. Hiermee geven we tevens – deels – uitvoering aan motie 2596 ‘gewijzigd Claassen
c.s. inzake vergunningverlening in coronatijd’, waarmee GS verzocht wordt om binnen de
wettelijke kaders maximaal mee te denken met de aanvragers.
Wij constateren dat de grens tussen het geven van advies (de adviesrol overnemen) en het
dienen van een wettelijk belang (als uitvoerend, toetsend bevoegd gezag) vervaagt indien
wij maximaal meedenken. De verantwoordelijkheid tot het indienen van een vergunbare
aanvraag ligt bij de initiatiefnemer. Die verantwoordelijkheid leggen we dan ook terug waar
deze hoort en wij zullen bij concrete voorstellen maximaal meedenken.
In de motie is tevens verzocht maximale creativiteit te betrachten bij vergunning trajecten
(van grootschalige economische ontwikkelingen). Wij geven hieraan invulling binnen de
kaders van de natuur(wetgeving) en jurisprudentie.
3.3.4
Latente ruimte
Om te voorkomen dat het verlenen van vergunningen volledig stil zou komen te liggen,
is het fenomeen ‘intern of extern salderen’ opnieuw geïntroduceerd toen het PAS onverbindend verklaard werd. Bij intern salderen vermindert een bedrijf de stikstofemissie binnen
het eigen bedrijf om uitbreiding mogelijk te maken. Ook kan intern gesaldeerd worden
op dezelfde locatie, waarbij bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf wordt vervangen door een
logistiek bedrijf.
Bij extern salderen neemt een bedrijf de ruimte om stikstofemissie uit te stoten over van
een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. Het instrument is (nog voor het PAS)
juridisch getoetst en akkoord bevonden door de Raad van State. De wens is om investeringen van bedrijven niet te frustreren en geen economische schade te leiden.
In januari 2021 bepaalde de Raad van State dat een activiteit die mogelijk wordt gemaakt
via intern salderen geen (nieuwe) natuurvergunning hoeft aan te vragen. Daarmee wordt
voor ons ook onduidelijk waar een uitbreiding plaatsvindt of de activiteit wijzigt en of de
berekeningen kloppen die zouden moeten aantonen dat de stikstofemissies niet toenemen. Bovendien is er soms sprake van ‘latente ruimte’ in natuurvergunningen. Dit betekent
dat een bedrijf een vergunning heeft voor de uitstoot van een bepaalde hoeveelheid
stikstof en die ruimte feitelijk maar voor een deel gebruikt. Bij een uitbreiding of wijziging
van de activiteit kan een bedrijf die ruimte benutten, zonder een nieuwe vergunning te
vragen met de bijbehorende berekeningen over emissies. Dat leidt dus feitelijk tot een
toename van emissie en depositie.
Tevens kan een bedrijf dat (deels) stopt, volgens de regels van extern salderen, het recht
op de uitstoot van stikstof verkopen. Ook een bedrijf dat niet alle rechten op vervuiling
gebruikt, maar de capaciteit daarvoor wel feitelijk heeft gerealiseerd en daarmee dus
‘latente ruimte heeft’, kan dat deel verkopen. Er zit wel een beperking aan deze verkoop
van stikstofrechten. De saldonemer mag slechts 70% van deze ruimte inzetten. De rest
vervalt. Maar ook met de verkoop van 70 procent kán de totale stikstofemissie toenemen.
Als niet wetenschappelijk vaststaat dat de stikstofemissie daalt, handelt Nederland nog
steeds in strijd met de Europese habitatregels.

42

Limburgse Aanpak

Naast de lobby die loopt om intern salderen weer te reguleren wordt onderzocht of de
70/30 benadering dan ook weer toegepast kan worden bij intern salderen. Parallel aan
dit spoor (en in afwachting van een wettelijke regulering van intern salderen) worden de
mogelijkheden voor het afromen van de latente ruimte landelijk onderzocht. Zodra hier
meer duidelijkheid over bestaat, zullen wij ook de gerichte inzet van toezicht en handhaving onderzoeken, inclusief de capaciteit die hiermee gepaard gaat.
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4 Relatie met andere beleidsterreinen
De Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurverbetering staat niet op zichzelf. Zo zijn
er andere, bestaande beleidslijnen die een positief (neven)effect hebben op de doelen op
het gebied van stikstof en natuur. Andersom kan de LASN ook positieve (neven)effecten
hebben op doelen van andere beleidsterreinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende
(beleids)kaders en programma’s:
■
Provinciale Omgevingsvisie en omgevingsverordening
■
Beleidskader Fiets
■
Provinciale Energiestrategie (PES) en de Regionale Energiestrategieën (RES)
■
1 miljoen Bomenplan
■
Heroverwegingen mobiliteitsopgaven
■
Kwaliteitsimpuls Limburgse Centra
■
Missiegedreven economisch kader
■
Beleidskader circulaire economie
■
Beleidskader landbouw- en agrifoodsector 2020-2023
■
Schone lucht akkoord
■
Waterprogramma 2022-2027
■
Herijking Agenda Limburgse woningmarkt
■
Uitvoeringsprogramma Toerisme & Recreatie
■
Uitvoering regiodeals, IBA Parkstad
■
Regionale vertaling luchtvaarnota 2020-2050
■
Monumenten-, sport-, archeologie- en cultuur- en erfgoedbeleid
■
Veiligheidsagenda Limburg
■
Uitvoeringsagenda Vitale Veehouderij
■
Concessieverlening en afspraken verduurzaming Arriva
■
Limburgse fondsen: DuurzaamThuis, Limburg Energiefonds, Transitiefonds
Woningmarkt
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Onderstaande kaders geven – als voorbeeld – aan hoe deze integraliteit vormgegeven
kan worden.
Wateropgave
Op dit moment wordt er uitvoeringgegeven aan de vrijwillige landelijke ‘Regeling
provinciale opkoop veehouderijen nabij natuurgebieden’. De Regeling heeft primair
tot doel om een emissiereductie te bewerkstelligen doordat de veehouderijactiviteiten van de betreffende ondernemer stoppen en de stallen te slopen dan wel een
duurzame herbestemming voor deze gebouwen te vinden. Echter, biedt de Regeling
ook de mogelijkheid om gronden mee aan te kopen. Daarmee ontstaat de mogelijkheid voor provincies om ook andere doelen (mede) te realiseren. Van alle ondernemers die zich vrijwillig hebben aangemeld voor deze regeling, zijn daarom ook de
grondposities in beeld gebracht. Dit om te bezien of gronden die deze ondernemers
in bezit hebben potentieel interessant zijn voor het realiseren van andere provinciale
beleidsdoelen, bijvoorbeeld op het gebied van water. Vanzelfsprekend blijft daarbij
het uitgangspunt van vrijwilligheid vanuit de zijde van de ondernemer overeind.

Schone Lucht Akkoord
Gedeputeerde Staten hebben op in april 2021 het Schone Lucht Akkoord getekend.
Dit akkoord is erop gericht een gezondheidswinst te realiseren door het verbeteren
van de luchtkwaliteit in Nederland. In 2030 kan 50% gezondheidswinst behaald
worden ten opzichte van 2020, dit betekent in de praktijk een langere levensverwachting. Het Schone Lucht Akkoord is een samenwerking tussen Rijk, provincies
en gemeenten waarbij iedere overheidslaag binnen haar eigen taken en bevoegdheden maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Er is een wederkerigheid tussen de doelen van het Schone Lucht Akkoord (energietransitie en CO2-reductie) en de aanpak van de LASN, immers dragen projecten
en maatregelen die gericht zijn op CO2-reductie vaak bij aan stikstofreductie en
andersom.
De kennis en cofinanciering vanuit het Rijk voor het Schone Lucht Akkoord kan
daarmee ook ingezet worden om bij te dragen in realisatie van de ambities uit het
LASN.
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5 Financiën
De geschetste aanpak in deze LASN is een integrale aanpak die veel provinciale opgaven
raakt. Naast de inhoudelijke en organisatorische inspanning die dit met zich meebrengt,
betekent dit ook een financiële inspanning. Hiervoor maakt de Provincie maximaal
aanspraak op Rijksfinanciering. De bestaande reguliere (proces)middelen in de begroting
zijn het financiële kader voor de inzet van provinciale middelen.
Daarbij wordt ingezet om een deel van de financiële meeropbrengst van de grondtransactie van het gebied Welss Meer in te zetten voor stikstofreductiemaatregelen in alle
sectoren ten gunste van o.a. vulling van de microdepositiebank conform interprovinciale
afspraken om daarmee economische of maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te
maken.
Daar waar aanvullend meerdere provinciale doelen gerealiseerd kunnen worden, als gevolg
van een pragmatische aanpak en financiering, zal het college een separaat voorstel aan
Provinciale Staten voorleggen.
Dit geldt onder andere voor de uitwerking van de specifieke uitkering in het kader van de
‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’ (SPUK gerichte opkoop
veehouderijbedrijven). Voor de eerste tranche van deze SPUK maakte Limburg in eerste
instantie aanspraak op 13,5 miljoen euro. Na een intensief lobbytraject is dit budget opgehoogd naar ongeveer 60 miljoen euro. Dit budget is voldoende voor de opkoop van de
stikstofrechten van de aangemelde bedrijven, echter een aantal kostenposten zijn uitgesloten van de regeling en daarmee uitgesloten van Rijksfinanciering. Afhankelijk van de keuzes
die gemaakt worden ten aanzien van additionele provinciale doelrealisatie is er additioneel
provinciaal budget nodig is, waarvoor Provinciale Staten middelen kunnen verstrekken voor
onder meer voorfinanciering en/of afdekken van kosten voor het verkrijgen van vermogensbestanddelen (gronden, rechten en/of gebouwen).
Op het moment van schrijven van dit voorstel zijn deze keuzes nog niet gemaakt en is het
aanvullend deel en de dekking hiervan nog onbekend, dit zal in Q1 van 2022 volgen.
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6 Governance
In de aanpak stemmen wij op landelijk niveau af via het Interprovinciaal overleg (IPO)
met het Rijk.
Binnen de provincie wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk bestaande overlegstructuren,
ter voorkoming van bestuurlijke drukte, zie onderstaand overzicht. In bijlage 3 worden de
genoemde overleggen nader toegelicht.

Overleg

Deelnemers

Doel

Frequentie

Minister LNV + 12 provincies

Afstemming, interbestuur- 4 keer per jaar

Landelijk / interprovinciaal
Bestuurlijk Overleg
LNV – IPO
Bestuurlijke commissie

lijke afspraken maken
12 provincies

Stikstof

Afstemming, interbestuur- Tweewekelijks
lijke afspraken maken

Provinciaal niveau
Provinciale Overlegtafel

Provincie Limburg, ANWB, Bosgroep Zuid,

Afstemming, interbestuur- Tweemaandelijks

Stikstof

Bouwend Nederland, CNV Vakmensen, Dieren-

lijke afspraken maken

bescherming, FNV Bondgenoten, Gemeente

(inzake stikstofdossier in

Horst aan de Maas (vertegenwoordiger Noord-

de volle breedte)

Limburg), Gemeente Roermond vertegenwoordiger Midden-Limburg), Gemeente Sittard-Geleen
(vertegenwoordiger Zuid-Limburg), Limburgs
Landschap, Limburgs Particulier Grondbezit
(LPG), Limburgse Werkgeversvereniging (LWV),
Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), MKB
Limburg, Limburgse Natuur en Milieu Federatie,
Natuurmonumenten, Rabobank, Rijkswaterstaat,
Staatsbosbeheer, Stichting Natuurlijk Geuldal,
Waterschap Limburg, Werkgroep Behoud de Peel
Plattelandscoalitie

Provincie Limburg, Bosgroep Zuid, LLTB,

Afstemming en inter-

Limburgse Natuur en Milieu Federatie,

bestuurlijke afspraken

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,

maken rondom specifiek

Waterschap Limburg

(de uitvoering van) SPUK

Tweemaandelijks

Natuur
Gebiedsniveau
Gebiedstafels

Nader te bepalen per gebied

(nog niet actief)

Afstemming op gebieds-

Nader te bepalen

niveau over uitvoering

Internationaal
Grenslandconferentie

NRW, Provincies Gelderland, Overijssel,

Verkenning om te komen

Limburg,

tot grensoverschrijdende

Jaarlijks

aanpak
Vlaanderen

Nog niet geformaliseerd, ambtelijke afstemming Vooralsnog casuïstiek

Ad hoc

Wallonië

Nog niet geformaliseerd, ambtelijke afstemming

Ad hoc
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Communicatie
Naast de genoemde ‘georganiseerde’ stakeholders zoals genoemd in de vorige paragrafen,
zijn meer partijen in en buiten Limburg betrokken bij de stikstofaanpak, zoals bijvoorbeeld
gemeenten, adviseurs van (agrarische) bedrijven, ondernemers, initiatiefnemers en inwoners.
Voor deze doelgroep is het van belang begrip en bewustwording te creëren voor het
stikstofdossier en de Limburgse aanpak hierin.
Via het eerder ingestelde provinciale ‘stikstofloket’ (infostikstof@prvlimburg.nl) wordt
ondersteuning en voorlichting gegeven ten aanzien het vergunningenspoor. Er zijn hier
tot nu toe ruim 1000 vragen gesteld, en dagelijks komen er nog 1-2 binnen. Dit loket
wordt dan ook in de huidige vorm voortgezet en heeft een focus op de ‘technische’ kant
van stikstof.
Voor begrijpelijke algemene informatievoorziening sluiten wij aan bij www.aanpakstikstof.nl.
Dit betreft een informatieve site waar alle relevante generieke landelijke informatie en
besluitvorming ter beschikking staat. Via onze eigen communicatiekanalen informeren
wij uitsluitend over de Limburgse besluitvorming.
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7

Monitoring en rapportage

Met deze LASN dragen wij bij aan de maatschappelijke opgave rondom stikstofdepositie
en natuurherstel zoals vertaald naar de regionale doelen in paragraaf 2.2 Wij monitoren de
voortgang op deze doelen via 3 actielijnen.
In de eerste lijn, natuurherstel, monitoren wij de natuurkwaliteit via opnames in het veld.
Wij rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de te treffen maatregelen via de
reguliere programmabegroting, de kwantitatieve effecten worden meegenomen in de
jaarlijkse Voortgangsrapportage natuur.
Voor het monitoren van de tweede lijn, terugdringen van de stikstofdepositie gebruiken we
verschillende tools. Op landelijk niveau vindt monitoring van de depositieniveaus plaats via
AERIUS Monitor (https://monitor.aerius.nl/) Voor meer provinciaal gerichte monitoring, is
het Limburgse stikstofdashboard ingericht. Dit dashboard geeft toegankelijk en openbaar in
beeld hoe het ervoor staat in een gebied. Het geeft inzicht in data voor Limburg als geheel,
maar ook voor elk Limburgs stikstofgevoelig Natura 2000-gebied afzonderlijk. Het laat
bijvoorbeeld zien hoe de opbouw van emissies en depositie per Natura2000-gebied is,
het effect van de nationale en provinciale bronmaatregelen hierop en de relevante gebied
specifieke data (bijvoorbeeld de ligging en uitstoot van bedrijven). Omdat bronmaatregelen
soms effect hebben op elkaar, op verschillende Natura2000-gebieden, maar ook op de
nationale deken, volgen wij hierbij de data uit de landelijke monitoring. Bronmaatregelen
in andere provincies hebben ook effect op Limburgse gebieden en omgekeerd hebben
Limburgse bronmaatregelen effect op Natura2000-gebieden in andere provincies. Door
gebruik te maken van uniforme monitoringsmethodieken streven we naar eenduidige
cijfers voor alle provincies, waarbij wij ons hard maken deze cijfers periodiek ter beschikking te krijgen om enerzijds de effecten van inzet van maatregelen te zien, en anderzijds
een basis te hebben om vervolgkeuzes richting te toekomst te maken.
De informatie in het dashboard is gebaseerd op diverse databronnen waar wij over
beschikken en welke wij in samenwerking met Rijk en nationale kennisinstellingen (bijvoorbeeld RIVM), verder optimaliseren.
In de derde lijn, de toestemmingverlening voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen volgen wij de aard en hoeveelheid vragen van het stikstofloket, de voortgang van
het aantal verstrekte vergunningen en specifiek daarin het aantal extern saldeertransacties.
Wij houden Provinciale Staten halfjaarlijks op de hoogte van de voortgang op de lijnen 2 en
3 via een voortgangsrapportage.
Daarnaast worden uw Staten via deze rapportage, dan wel tussentijds, actief geïnformeerd
over relevante ontwikkelingen, eventueel naar aanleiding van Bestuurlijke overleggen met
het Ministerie van LNV.
Tot slot willen wij meegeven dat dit LASN niet in beton is gegoten. Voortschrijdend inzicht
naar aanleiding van de monitoring, (Rijks)ontwikkelingen, de uitvoerende praktijk etc. kan
leiden tot aanpassing of actualisatie van dit plan.
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Bijlage 1
Stikstofanalyse per Natura2000-gebied
In de visualisaties van deze bijlagen wordt allereerst per Natura2000-gebied getoond in
welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de depositie. Daarnaast is per Natura
2000-gebied voor alle habitats en leefgebieden te zien wat de achtergronddepositie op
dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in 2030 op basis van
autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en hoe dit in verhouding
staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of leefgebied nog steeds
overbelast zijn.
Basis voor deze visualisaties zijn de gegevens op hectare (hexagoon) niveau in AERIUS
Monitor versie 15 oktober 2020. De 2018 en 2030 deposities zijn direct overgenomen
uit de RIVM data.
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Natura2000-gebied Bemelerberg en Schiepersberg
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Boschhuizerbergen
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Brunssummerheide
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Bunder- en Elslooërbos
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Deurnse Peel en Mariapeel
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Geleenbeekdal
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Geuldal
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Groote Peel
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Kunderberg
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Leudal
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Maasduinen
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Meinweg
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Noorbeemden en Hoogbos
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Roerdal
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Sarsven en de Banen
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Savelsbos
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Sint Jansberg
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Sint Pietersberg en Jekerdal
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Swalmdal
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Weerter- en Budelerbergen en Ringselven
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Natura2000-gebied Zeldersche Driessen
De bovenste visualisatie toont in welke mate de verschillende sectoren bijdragen aan de
depositie. De onderste visualisatie toont voor alle habitats en leefgebieden wat de achtergronddepositie op dit moment is (emissiegegevens 2018), wat het verwachte niveau is in
2030 op basis van autonome ontwikkelingen (niet-zijnde bronmaatregelen stikstof) en
hoe dit in verhouding staat tot de KDW (gemarkeerd met een paarse marker). NB: Als de
gemiddelde achtergronddepositie lager is dan de KDW, kan een deel van het habitat of
leefgebied nog steeds overbelast zijn.
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Bijlage 2
Lijst van landelijke bronmaatregelen
Kamerbrief 24 april 2020
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Bijlage 3
Toelichting op governance
Landelijk
Op landelijk niveau wordt er via het Interprovinciaal overleg (IPO) geschakeld met het
Rijk. Het IPO heeft in januari 2020 haar organisatie opgeschaald door inrichting van het
Interprovinciale Programmaorganisatie stikstof. Alle provincies nemen hierin een aandeel,
zowel financieel als inhoudelijk via deelname in de ingerichte werkgroepen. De bestuurlijke
afstemming tussen de portefeuillehouders stikstof wordt hier gecoördineerd, mede ter
voorbereiding van de regelmatige Bestuurlijke overleggen met de minister van LNV.
Met de inwerkingtreding van de WSN, waar de samenhang tussen terugdringen van
stikstofdepositie en natuurherstel is vastgelegd, is de IPS-organisatie in september 2021
gewijzigd in Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur, om daarmee de
inhoudelijke dossiers sterker aan elkaar te verbinden. Echter niet ter vervanging van de
IPO Vitaal Platteland-structuur, waar de onderwerpen landbouw en natuur op de agenda
staan. Op dit moment wordt gezocht naar ‘slimme’ afbakening van de onderwerpen per
gremium, maar anderzijds naar een goede afstemmingsstructuur tussen de onderwerpen
om daarmee slagvaardig richting het Rijk te opereren.

Provincie
Binnen de provincie wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk bestaande overlegstructuren, ter voorkoming van bestuurlijke drukte.

Bestuurlijke overlegtafel stikstof
Onder het LAS is een bestuurlijke overlegtafel ingericht waarin openheid en dialoog met
stakeholders en sectoren voorop staat. Deze overlegtafel wordt voortgezet. Het is van
belang om bij het maken van keuzes de diverse belangen in kaart te hebben om ook mee
te kunnen wegen in besluitvorming, signalen te kunnen duiden en informatie te kunnen
uitwisselen. Maar ook om draagvlak te houden in dit dossier waar ‘niet alles overal kan’.
Deze overlegtafel wordt voorgezeten door de coördinerend portefeuillehouder, gedeputeerde Gabriëls en wordt ongeveer 5 keer per jaar georganiseerd.
Het is mogelijk dat, indien die behoefte bestaat, nog stakeholders aan dit overleg toe te
voegen.
Deze bestuurlijk overlegtafel wordt voorbereid door de ambtelijke overlegtafel. Daarin
zitten deelnemers van nagenoeg dezelfde organisaties als de bestuurlijke, waarbij kennis
wordt uitgewisseld en eenieder vanuit zijn eigen expertise actief en kritisch meedenkt om
verdere stappen te zetten in de aanpak. Via deze ambtelijke tafel kunnen agendapunten
worden voorgedragen.

Plattelandscoalitie
Voor de uitvoering werken wij reeds samen met het Waterschap Limburg, natuurorganisaties,
LLTB en andere partijen in de ‘Limburgse Plattelandscoalitie’.

Gebied (N2000 of N/M versus Zuid)
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