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Aan : Dagelijks bestuur Regio Rivierenland 
Van : PFO Ruimte 
Onderwerp : Informerende notitie: Stand van zaken 

aanpak stikstof december 2022 

 
Kennis nemen van: 

1. Voortgang van de aanpak dossier Stikstof (en natuurverbetering). 

 

 

1. Aanleiding 

In 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht geworden. De wet geeft 

de opdracht voor een programma van maatregelen om die reductie te bereiken en de natuur 

te herstellen. In 2035 moet minimaal 74% van het areaal van de stikstofgevoelige natuur in 

beschermde Natura 2000-gebieden een gezond stikstofniveau hebben.  

De provincie Gelderland is trekker van dit programma voor Gelderland. Het programma heet 

vooralsnog Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) en gaat uit van een aanpak voor de Veluwe, 

Achterhoek en de Rijntakken. Van dit laatste gebiedsdeel is de regio Rivierenland onderdeel. 

Als gevolg van het stikstof-vraagstuk heeft (GR) Regio Rivierenland de (tijdelijke) opdracht 

om samenwerking tussen regiogemeenten en provincie Gelderland ten aanzien van de 

stikstof aanpak te faciliteren en te ondersteunen met behulp van het PFO Ruimte.   

Het onderwerp stikstof is één van de grote maatschappelijke thema’s van dit moment. De 

protesten, de omgedraaide vlaggen, de discussies over de urgentie en meetmethodieken zijn 

actueel. Er speelt veel tegelijkertijd. Via deze informerende raadsnotitie over de voortgang 

van het dossier stikstof en natuurverbetering willen we u over een gedeelte van dit grote 

maatschappelijk vraagstuk. In 2021 bent u eerder geïnformeerd over de stand toenmalige 

van zaken inzake het dossier stikstof. 

2. Inleiding en voorgeschiedenis 

Stikstof is (g)een probleem: het is een gas dat net als zuurstof overal in de lucht om ons 

heen aanwezig is en dat we de hele dag in- en uitademen. Stikstofdeeltjes kunnen zich 

echter binden aan zuurstofdeeltjes en ook aan waterstofdeeltjes en dan ontstaan nieuwe 

stoffen: verschillende stikstofoxiden en ammoniak. Die verbindingen noemen we ‘reactief 

stikstof’.  

Dat er te veel reactief stikstof is in Nederland, is al jaren bekend. Om die hoeveelheid te 

verminderen en geld te reserveren voor het herstellen van de natuur, is in 2015 de 

zogenaamde PAS-regeling bedacht (Programmatische Aanpak Stikstof). Dat klonk goed, 

maar in de praktijk kwam er extra uitstoot van reactief stikstof en bleef het natuurherstel 

achter. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft in mei 2019 geoordeeld dat op 

die manier doorgaan niet meer mag.  

PFO Ruimte (december 2022): 

Het portefeuillehoudersoverleg Ruimte hecht er waarde aan om de regiogemeenten van 

Rivierenland goed te informeren over dit complexe nationale vraagstuk rondom stikstof. De 

relevante ontwikkelingen in relatie tot het vraagstuk kennen alleen een onvoorspelbare dynamiek. 

Deze informatienotitie is met zorg tot stand gekomen maar kan als gevolg van deze dynamiek 

mogelijk gedateerde informatie bevatten.  

  

 



2 
 

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) staat per gebied hoeveel de 

stikstofuitstoot in 2030 moet zijn verlaagd, om de natuur een kans op herstel te geven. Van 

het grootste belang hierbij is maatwerk per gebied. De boeren die het goed doen voor de 

natuur, moeten niet getroffen worden door de maatregelen, maar juist steun krijgen. Verder 

moeten we ook in het achterhoofd houden dat stikstof maar één van de problemen is die de 

natuurkwaliteit van Nederland aantasten. Het te lage waterpeil en het gebruik van pesticiden 

vragen ook om een andere aanpak. 

Recent heeft de Raad van State verder geoordeeld dat de bouwvrijstelling die is opgenomen 

in de Wet Stikstofreductie en natuurherstel niet langer gebruikt mag worden bij 

bouwprojecten. Een bouwvrijstelling houdt in dat voor de tijdelijke stikstofuitstoot die tijdens 

de bouw ontstaat, geen onderzoek in het kader van de verlening van een 

omgevingsvergunning nodig is. De Raad van State vindt dit niet juist, omdat het niet is uit te 

sluiten dat de natuur hierdoor schade oploopt. De bouwvrijstelling voldoet daarmee niet aan 

het Europees natuurbeschermingsrecht.  De bouwvrijstelling was bedoeld om urgente 

maatschappelijke opgaven mogelijk te maken, zoals warmtenetten en woningbouw. Het 

kabinet bestudeert op dit moment nog de uitspraak om de impact te kunnen duiden en 

welke gevolgen dit heeft voor verduurzamingstrajecten, vanwege het grote maatschappelijke 

belang. Voor gemeenten betekent dit dat we teruggaan naar de situatie van voor 2021, toen 

de Wet stikstofreductie in werking trad.  

3. Doelstellingen 

Elk gebied is anders. De kwaliteit van natuur, water en bodem is nergens hetzelfde. Daarom 

verschillen de doelen per gebied. Bijvoorbeeld ten aanzien van de water- en bodemkwaliteit 

en stikstofuitstoot bij Natura-2000 gebieden. Een gecombineerde aanpak is hierbij nodig om 

de doelen te bereiken. De ruimtelijke keuzes voor landbouw, natuur, water en klimaat wil 

provincie Gelderland middels nog vast te stellen beleid (GPLG), in samenhang brengen met 

de andere grote opgaven zoals:  Energietransitie, gezonde en veilige leefomgeving 

Leefbaarheid en verstedelijkingsontwikkeling van stad en land. 
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4. Beleidsbeschrijvingen 

a. Nationaal beleid 

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) gaat Rijk samen met provincies, 

waterschappen, gemeenten en maatschappelijke partners, (agrarisch) ondernemers, 

grondeigenaren en grondgebruikers op zoek naar oplossingen per gebied. Stikstof is een van 

de vraagstukken hierbij: 

 

 

b. Gelders Beleid 

De ruimtelijke keuzes voor landbouw, natuur, water en klimaat  wil provincie Gelderland 

middels nieuw beleid, naast GMS, in samenhang brengen met de andere grote opgaven 

zoals:  Energietransitie, gezonde en veilige leefomgeving Leefbaarheid en 

verstedelijkingsontwikkeling van stad en land. In het Rivierengebied gaat naast zoetwater uit 

de rivieren ook grondwater meedoen in het waterbeheer voor drink-, industrie- en 

beregeningswater. Dit beleid genaamd Gelders Programma Landelijk Gebied (GPLG) ligt in 

Provinciale Staten naar verwachting voor in juni 2023. De stikstof aanpak is hierin een 

bouwsteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsdekkende aanpak tm 2035

met transitiefonds €24,3mld

Provincies als regisseurs (‘Rol in de Ruimte’) 

met partners in de regio’s en deelgebieden

Bestuurlijke afspraken Rijk-provincie over 

voorwaarden rijksbudget o.b.v. Gebiedsprogramma

GMS 

Proces Gelderse puzzel 

 

 

(Zie ook paragraaf 

Vervolg) 

Regio 

Arrangementen 

Juni 2023 
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c. Rijntakken (Rivierengebied):  

De stikstofaanpak voor de Rijntakken richt zich op grondgebonden landbouw met weidegang 

voor het melkvee, verduurzaming van de glastuinbouw, water vasthouden in de 

uiterwaarden en waterveiligheid (2050). Deze aanpak bestaat uit dijkversterking en 

rivierbedverruimingen in combinatie met natuur en landbouw. Andere aandachtspunten voor 

de Rijntakken zijn verduurzaming van de binnenvaart (Rijk), verduurzaming van de metaal 

en keramische industrie, de Groene Koers bouw en circulair bouwen. Verder is het 

peilbeheer, in balans met de extensieve landbouw in de uiterwaarden langs de grote rivieren, 

van grote invloed op de Europese Natura 2000 gebieden in het rivierengebied.   

 

5. Wat gaat er de komende maanden gebeuren 

 

a. Ontwikkeling van gebiedsplannen 

De komende maanden werkt Gelderland 

aan de contouren van het Gelders 

Programma Landelijk gebied (GPLG) met 

specifieke uitwerking voor de 

deelgebieden Veluwe, Achterhoek en 

Rivierengebied waarin de (Rijks)doelen 

voor natuur, water, klimaat en stikstof 

(NPLG) samen komen. Een belangrijk 

onderwerp in de gebiedsplannen is 

perspectief voor de landbouw; deze zal 

dan ook een plek krijgen hierin. Deze 

gebiedsplannen worden in 2023 met Provinciale Staten besproken en dienen uiterlijk 1 juli 

2023 te worden aangeboden aan de Minister van Natuur en Stikstof. De provincie Gelderland 

heeft ervoor gekozen om met gemeenten in de Veluwe dit traject te starten.  

b. Toekomst van de landbouw 

Sterke toekomstgerichte landbouwfunctie moet naar verwachting wel blijven in Gelderland. 

Boeren zorgen voor voedsel, onderhouden het landschap en beheren de kwaliteiten van 

bodem, grond- en oppervlaktewater. De landbouw staat, als primaire sector, aan de basis 

van een hele economische keten met veel werkgelegenheid, onderzoek en innovatie – van 

wereldwijde betekenis.   

6. Consequenties en uitdagingen 

a. Impact op agrariërs en bedrijven 

In Rivierenland lukt het tot dusver elke keer om bij nieuwe bouwopgaven de benodigde 

stikstofruimte te creëren. Dat is positief maar geen garantie voor de toekomst. De impact 

van de nieuwe maatregelen voor agrariërs en bedrijven in Rivierenland is nog onzeker. In 

Rivierenland heeft, in tegenstelling tot de Veluwe een beperkt natura 2000 gebied in 

combinatie met agrarische bedrijvigheid. Dat is in beginsel gunstig, maar kan ook een risico 



6 
 

betekenen. Er zou een beweging van agrariërs en bedrijven vanuit deze gebieden naar 

Rivierenland kunnen ontstaan.  

b. Meekoppelkansen 

Onduidelijk is verder nog welke inspanningen er vanuit het Rijk worden gedaan om de 

binnenvaart op de Waal te elektrificeren. Een dergelijke verbetering zou voor het hele 

stroomgebied van de Waal, Maas en Rijn een behoorlijke bijdrage leveren. De grootste 

uitdaging van het stikstofprobleem in Rivierenland lijkt op middel- tot langere termijn te 

komen. Dit biedt gemeenten de kans om de maatregelen binnen het huidige beleid in te 

passen. Daarom kiezen we ervoor om in Rivierenland het stikstofprobleem op te lossen door 

(mee)koppelkansen: Slim aanhaken bij ontwikkelingen en projecten die voortkomen uit 

bestaande beleidsinstrumenten.  

In Rivierenland werken we op verschillende beleidsterreinen toe naar een duurzamere 

economie en een goede leefomgeving. Er zijn veel initiatieven, projecten en ontwikkelingen 

waarmee we dat willen bereiken. Door stikstof te koppelen aan deze thema’s en 

ontwikkelingen, creëren we een win-win situatie waarbij geen aparte financieringsstromen 

noodzakelijk zijn. We kunnen dit in Rivierenland doen omdat het stikstofprobleem nog niet 

zo groot is in vergelijking met de gemeenten op- en rond de Veluwe. Niets doen is echter 

geen optie.  

Het gaat hier om (mee)koppelkansen op basis van ontwikkelingen en projecten die 

voortkomen uit de beleidsinstrumenten van Wonen, Mobiliteit, Duurzaamheid en de 

economische Speerpunten. We kiezen voor een integrale benadering en streven naar het 

versneld oppakken van plannen en projecten.  

 

 

7. Vervolg: Hoe gaan we verder in 2023 

a. Regio arrangementen en startpakket 
 
Het Rijk en de provincies gaan eind 2023 bestuurlijke afspraken maken over de ruimtelijke 
inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, 
landbouw en natuur. De afspraken heten regio-arrangementen en vormen de basis voor een 
nieuwe nota ruimte in 2024. In het startpakket (december 2022) legt het Rijk 

INITIATIEF IN DE REGIO:  EMISSIELOZE DIJKVERSTERKING /SNELLAADPLEIN VOOR VRACHTWAGENS. 

Bouwbedrijven Dura Vermeer, Ploegam, Van Oord en energiecoöperatie Betuwewind ontwikkelen samen 

een groot laadplein voor elektrische vrachtwagens en bouwmachines. Op het terrein van afvalverwerker 

AVRI komen 39 laadpunten. Nabij de afslag Geldermalsen (A15) en tussen de windturbines en 

zonnepanelen van Betuwewind kunnen vrachtwagens, graafmachines en ander bouwmaterieel vanaf 

april 2023 snel laden. Betuwewind levert ook de elektriciteit voor de 39 laadpunten.  

Het laadplein is publiek maar de bouwbedrijven (samen de combinatie Mekante Diek) maken er in ieder 

geval de eerste jaren zelf intensief gebruik van, tijdens de realisatie van de grotendeels emissieloze 

versterking van de dijk langs de Waal tussen Tiel en Waardenburg. De win-win situatie in deze is ook een 

kans voor ondernemers met meer ambitie dan netcapaciteit, dit verder ook weer in relatie bezien tot de 

zorgwekkende energiecongestie op het net (GEIS). 
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(Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) de provincies de inhoudelijke opgaven voor uit 26 
nationale programma’s op het gebied van onze fysieke leefomgeving.  
 

b. Relatie met andere beleidsopgaven 
 

De twaalf provincies zijn gevraagd om samen met gemeenten en waterschappen de opgaven 
voor de periode tot 2030 - met een doorkijk naar 2050 - ruimtelijk te vertalen, in te passen 
en te combineren met de provinciale opgaven.  Provincie Gelderland geeft dit proces vorm 
met behulp van de zogenaamde Gelderse Puzzel. Gedeputeerde Staten besloot in juli 2022 
om dit proces samen met de verschillende regio’s uit te willen voeren. Bij de  (nieuwe) 
Provinciale Staten van Gelderland ligt echter het besluitmandaat, in de planning voorzien in 
Juni 2023.  
 
Inhoudelijk voegt provincie Gelderland richting Gelderse regio’s verder de RES en GEIS toe 
aan het startpakket met 26  inhoudelijke opgaven van het Rijk. Tevens wordt in de 2e fase 
het proces gezwaluwstaart met het Gelders Programma Landelijk gebied (GPLG), waarin de 
aanpak van stikstof tot uiting komt ten aanzien van Natuur, Water en Klimaat. De provincie 
wil daarmee in het verkiezingsjaar van 2023 de volgende (ruimtelijke) beleidsdocumenten ter 
besluitvorming aan te bieden aan (nieuwe) Provinciale Staten: 
 

1. Aanpak Gelders Energie InfraStructuur (GEIS, agv energiecongestie op het net) 
2. Gelders Programma Landelijk Gebied (Opdracht Minister Natuur & Stikstof) 
3. Regio-arrangementen (als product) van het proces de Gelderse puzzel (Opdracht 

Minister VRO) 
 
De komende 3 tot 6 maanden zal daarmee meer duidelijkheid komen wat de feitelijke impact 
is van de nieuwe maatregelen stikstof via het Gelderse Programma Landelijk gebied (GPLG) 
e/ofn het hieraan parallel lopende Gelderse puzzelproces. Op 9 januari 2023 zijn de  
voorzitters van elk regionaal bestuurlijk overleg vanuit Regio Rivierenland die aanwezig 
konden zijn, geïnformeerd over  het puzzelproces (punt 3) door provincie Gelderland. 
Vervolgens ontvangt elke regiogemeente een (los van deze regionale Rin) een regionale 
raadsinformatie brief over de Gelderse puzzel, met daarin meer informatie over dit 
puzzelproces van provincie Gelderland en de rol van regiogemeenten en raden hierbij.   
 

c. Gelderse puzzel 
 

Naast de genoemde ontwikkelingen op gebied van stikstof, komt er dus ook aanvullende 
problematiek op ons af vanwege meer sturende kaderstelling vanuit het Rijk en Provincie 
over de problematiek van de schaarse ruimte, waarbij bodem en water leidend zijn. Er zijn 
meer ambities dan er ruimte is. Als we alle ambities willen invullen en waar willen maken, 
hebben we bijna twee keer de omvang van de provincie Gelderland nodig.   
 
Hierbij moet vervolgens worden opgemerkt dat vanuit Rijk en Provincie qua uitvoering meer 
in termen van regio’s dan in termen van gemeenten wordt gedacht. Deze ontwikkeling 
maakt de transitie zichtbaar van de huidige rol van de provincie Gelderland op het gebied 
van ruimte naar de provincie als gebiedsautoriteit met een hoofdtaak op ruimte, zoals 
middels een nieuwsbericht eerder dit jaar officieel kenbaar werd gemaakt.   
 
De verwachting is daardoor dat de komende jaren het thema ruimte een vaste plek gaat 
hebben in het regionale samenspel tussen gemeenten, provincie en Rijk. Gemeenten blijven 
daarin bevoegd gezag over hun eigen gebied, maar krijgen naar verwachting wel met 
nieuwe kaders vanuit Rijk en Provincie in de tweede helft van 2023 en 2024 te maken. Deze 

https://www.gelderland.nl/persberichten/provincie-gelderland-maakt-keuzes
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kaders zullen voor een deel bijdragen aan het verminderen van de problemen rondom 
stikstof en benodigd natuurherstel.  Door regionaal te blijven signaleren, slimme oplossingen 
in de regio te stimuleren en af te stemmen, indien nodig, kunnen we (mee)koppelkansen 
benutten en elkaar sterker maken richting Arnhem en Den Haag wanneer daar behoefte aan 
blijkt.   
 


