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Agenda 30 maart 2022 
1. Aanleiding 
2. Uitgangspunten 
3. Gebied afbakening 
4. Proces 
5. Verwachtingen 
6. Resultaat 
7. Praktische zaken over proces 
8. Planning 
9. Informatiekanalen 



▪ 2021: Flevolandse aanpak stikstof

▪ Vermindering Flevolandse bijdrage met 74% van 

overschrijding KDW in 2030 

▪ Weerribben-Wieden zijn bepalend Natura2000 gebied

▪ Gebiedstafels 2021: zoek efficiënte aanpak, leidt tot 

combinatie generieke en specifieke aanpak = flinke 

reductie in oostrand NOP, beperktere reductie in rest 

provincie 

▪ 15 maart 2022: GS stellen de na te streven reducties 

voor 2030 vast = 50-70% in oostrand NOP en ca 20% 

daarbuiten 

1. Aanleiding gebiedsproces



▪ Opdracht aan alle provincies: gebiedsgerichte aanpak 
(GGA) 

▪ Van gebiedsproces naar gebiedsplan per provincie 

▪ Resultaat: claim richting Rijk. 

▪ Gebiedsplan midden 2023 klaar. 

▪ Op tijd klaar met gebiedsplan = op tijd financiering van 
maatregelenpakketen bij Rijk aanvragen. 

▪ Specifiek reductiepercentage in NOP is voorlopig 
gebiedsdoel, definitief doel bij gebiedsplan in 2023.





2. Uitgangspunten 
▪Gesprekken met deelnemers gebiedsproces –

landbouwperspectief. 

▪Samen optrekken om reductiedoelstelling in 

2030 te halen.  

▪Zoeken naar oplossingen voor knelpunten in 

de vergunningssituaties. 

▪Status gebiedsproces: vrijwillige maatregelen, 

wel inspanningsverplichting, maar niet 

vrijblijvend.  

▪Nu starten en niet wachten. 



3. Begrenzing gebiedsproces 
▪ Grens gebaseerd op berekeningen 

(halen doel) en landbouwkundige 
samenhang. 

▪ Grens is indicatief 

▪ In proces kijken naar ‘’grensgevallen’’ 

▪ Afstemming met Overijssel over proces

▪ Voor nu: als er landbouwkundige 
samenhang is gaan we in overleg. 



4. Proces 

▪Werken met stappenplan (2 gesprekrondes in 2022 met 
tussenrapportages). 

▪ 1e ronde verkennende/inventariserende gesprekken 
per bedrijf (april/mei 2022). 

▪ 2e ronde advies- en maatwerkgesprekken 
(september/oktober). 



1e ronde verkennen/inventariseren

▪ April / mei 2022 + 1e tussenrapportage als resultaat opleveren.

▪ Verkennend (bedrijfssituatie, toekomstbeeld, kansen innovatie). 
▪ Beeldvormend a.d.h.v. gesprekken. 
▪ Interesse: verplaatsen/stoppen nemen we mee voor wie dat wil. 
▪ Ronde afsluiten met een rapportage (beeld landbouwperspectief). 
▪ Rapportage bespreken met gebied. 
▪ Rapportage bespreken met LTO, klein comité agrariërs, gemeente,     

Waterschap en PS. 



2e ronde advies- en maatwerkgesprekken 

▪ September/oktober 2022 
▪ Voorlopige invulling: 

▪ Advies maatregelenpakket stikstof per bedrijf. 
▪Meekoppelkansen andere gebiedsdoelen concretiseren.
▪ Principe-afspraken over invoeringstermijn en financiering. 
▪Ronde uitwerken in een concept gebiedsplan met een 

gebiedsagenda landelijk gebied. 



5. Inzet provincie 
▪ 1) Claim bij Rijk bij gebiedsplan 2023 voor innovatieve stikstofmaatregelen. 

▪ 2) Begeleiding vrijwillige rijksbronmaatregelen (stoppen/verplaatsen).

▪ 3) Eigen aanvullende subsidies voor innovatieve technieken en aankoop 

stikstofruimte.

▪ Perspectief zoeken voor ondernemers met problemen met legalisatie.

▪ Ambitieus doel.

▪ Maatwerkadvies (erkende maatregelen). 



5. Inzet van u 

▪ Vooruit- en meedenken.
▪Goede gesprekbasis.
▪ Verkenning van huidige bedrijfssituatie, al getroffen 

maatregelen. 
▪ Toekomstplannen en mogelijke maatregelen.



6. Beoogde resultaten eind 2022 

▪ Duidelijkheid over doelbereik en landbouwperspectief. 

▪ Gebiedsplan in ontwerp klaar: contouren maatregelenpakket 
(claim Rijk). 

▪ 1e aanzet gebiedsagenda met mogelijke andere gebiedsthema’s. 



7. Praktische zaken 

▪Gesprekken vanaf week 14
▪Geen vragenlijst vooraf, wel vaste bespreekpunten, 

gemiddeld 1,5 uur, korte en vertrouwelijke 
gespreksweergave (geen juridische status). 

▪Opgeven via invulformulier of via mail: 
stikstof@flevoland.nl



8. Stappenplan gebiedsproces en -plan
Wanneer Wat Wie
April – mei 2022 

1e ronde gebiedsproces

Keukentafelgesprek met elk bedrijf Provincie en bedrijven

Juni-juli rapportage 1e ronde 2022 Rapportage bespreken in gebied Provincie en bedrijven

Rapportage bespreken met 
begeleidingsgroep – GS - PS

Vaststellen voorlopige gebiedsdoelen NOP 
en WWR

PS Flevoland en Overijssel

September – oktober 2022 

2e ronde gebiedsproces

Maatwerkgesprekken/advies maatregelen 
en meekoppelkansen stikstof met bedrijven 
en/of samenwerkende bedrijven

Provincie en bedrijven

November – december 2022 Ontwerp gebiedsplan met Aanzet integrale 
gebiedsagenda (andere gebiedsdoelen en -
thema’s) opstellen

Provincie, begeleidingsgroep, gebied

December -januari (2023) Vaststellen ontwerp gebiedsplan stikstof en 
integrale gebiedsagenda

PS Flevoland

Juni 2023 Vaststellen gebiedsplan stikstof en sturen 
naar Den Haag

PS Flevoland

Tweede helft 2023 Integraal gebiedsplan uitwerken Provincie en gebied



Luttelgeest, 30 maart 2022 

Suggesties/vragen

stikstof@flevoland.nl 


