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Friese aanpak stikstof  
GS d.d. 25 februari 2020   
 

1. Inleiding 
 
De stikstofgevoelige Natura2000 gebieden hebben te maken met een grote overschrijding van de 
kritische depositiewaarde voor stikstof. De Raad van State heeft in mei 2019  een uitspraak gedaan 
waardoor vergunningverlening in het kader van de PAS niet meer mogelijk was. Hierdoor kunnen 
allerlei projecten op het gebied van bouw, infrastructuur, uitbreiding van agrarische bedrijven, etc. 
niet meer uitgevoerd worden. Om naar oplossingen te zoeken  is door het Kabinet de commissie 
Remkes ingesteld. Om naar oplossingen te zoeken heeft het kabinet de commissie Remkes ingesteld. 
Deze commissie heeft inmiddels een aantal adviezen uitgebracht. Over een aantal adviezen heeft het 
Kabinet inmiddels een standpunt ingenomen. 
 
De provincies hebben een regierol bij het de gebiedsgerichte aanpak. In Fryslân willen we hier samen 
met de betrokken maatschappelijke organisaties en andere overheden invulling aan geven. Wij 
vragen het Rijk de gebiedsgerichte aanpak te faciliteren en landelijke bronmaatregelen te treffen. 
 
 

 
Ondanks dat er nog veel onduidelijk is, is de provincie  gestart met de stikstofaanpak. Dat doen we 
omdat de stikstof problematiek urgent is. De stikstofproblematiek speelt in 11 van onze 20 Natura 
2000 gebieden. 
 

 
 
De uitstoot van NH3 en NOx leiden tot concentratie in de lucht en leiden tot depositie in o.a. 
kwetsbare natuurgebieden. Om de stikdepositie te verminderen zijn maatregelen aan bronzijde 
nodig om schade op de natura 2000 gebieden te herstellen. Tevens willen we de robuustheid van 
de natuur versterken zodat zij beter in staat is met stikstof om te gaan. 
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De Natura 2000 gebieden in Fryslân, met oranje stip de stikstofgevoelige gebieden 
 
Doelen 
Met de stikstofaanpak willen we de volgende doelen bereiken: 
 Het reduceren van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. 
 Het realiseren van een robuuste  (veerkrachtige) natuur in de stikstofgevoelige Natura 2000 

gebieden. 
 De vergunningverlening weer op gang brengen op basis van nieuwe beleidsregels. Hiermee een 

zodanige robuuste daling van de stikstofdepositie realiseren dat er een robuuste basis is om een 
oplossing te kunnen vinden voor de meldingen (die nog een vergunning moeten krijgen), de 
vergunningen die in rechtszaken onderuit zijn gegaan (of waarvan de kans groot is dat ze in de 
nabije toekomst onderuitgaan) en de basis om beweiden en bemesten te kunnen toestaan 
zonder vergunning. 

 Een bijdrage leveren aan de transitie van de landbouw voor geheel Fryslân op langere termijn.  

Dit past binnen de ambitie van de provincie om de Friese landbouw van een ‘vier sterren’ landbouw 
naar een ‘vijf sterren’ landbouw te brengen, waarbij de vijfde ster een groene ster is, zoals is 
opgenomen in het bestuursakkoord 2019-2023 ‘Geluk op 1’. 
 
Leeswijzer 
In dit plan van aanpak wordt op hoofdlijnen de stikstofaanpak in Fryslân beschreven. Dit plan van 
aanpak gaat in op doorlopende, korte en middellange termijn activiteiten. Deze activiteiten zijn 
gebaseerd op basis van de inzichten in februari 2020. Gedurende de tijd kan door andere inzichten of 
besluiten van het Rijk de planning en activiteiten worden bijgesteld. 
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Op korte termijn gaat het om opstellen van gebiedsanalyses en factsheets, het op gang brengen van 
de vergunningverlening, onderzoek naar de effecten van verkeer en scheepvaart, bouw en industrie 
en het uitwerken van een opkoopregeling en instellen van een loket en op middellange termijn om 
het starten van bronmaatregelen landbouw en het uitvoeren van extra natuurherstelmaatregelen. 
 
Tenslotte wordt een eerste toelichting gegeven over de gebiedsgerichte aanpak. De uitwerking van 
de gebiedsgerichte aanpak is afhankelijk van hoeveel budget er beschikbaar komt om bijvoorbeeld 
uitvoering te geven aan de opkoopregeling. Daarnaast zal uit de gebiedsanalyses blijken welke 
(on)mogelijkheden er voor de gebiedsgerichte aanpak worden gezien. 
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2. plan van aanpak stikstof voor Fryslân 
 
2.1. Doorlopende activiteiten 
Hieronder vallen de dialoogsessies, die de komende tijd geregeld gehouden worden. 
 
1. communicatie met betrokkenen uit alle sectoren in de vorm van dialoogsessies. 
Najaar 2019 zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden uit de sectoren landbouw, natuur, 
bouw en bedrijfsleven over de stikstofproblematiek en de nog vast te stellen beleidsregels. Deze 
bijeenkomsten werden gewaardeerd en waren goed bezocht. Deze dialoogsessies worden 
voortgezet. Op gezette tijden zal deze groep betrokkenen geïnformeerd en/of geraadpleegd worden 
over provinciale inzet en aanpak voor stikstofreductie. Op langere termijn is het echter wenselijk dat 
de gesprekken met duidelijker doelen per gebied worden georganiseerd. Ook het aantal (direct) 
betrokkenen moet worden uitgebreid. Dit om recht te doen aan een dialoog met heel Fryslân.  
 
De dialoog wordt in twee hoofdsporen uitgewerkt: 
 Oplossingsrichtingen: meedenken over concrete oplossingsrichtingen in kleine groep. Een aantal 

keer per jaar, beginnend in februari 2020, met alle stakeholders bijeen komen om de actualiteit 
te bespreken. De doelgroep is vooralsnog dezelfde. 

 Gebiedsgerichte aanpak: het verbinden van stikstofopgave aan de bestaande gebiedsgerichte 
processen of het starten van gebiedsprocessen met direct belanghebbenden/betrokkenen. 

 
De dialoog is een instrument en een podium, dat ingezet kan worden voor onder meer onderlinge 
afstemming, standpuntbepaling, wederzijds begrip, draagvlak en het gezamenlijk proberen tot 
oplossingen te komen. Informatie en afstemming uit de dialoogsessies met de sectoren wordt als 
inbreng in het gebiedsproces en standpuntbepaling meegenomen. 
 
Naast de deelnemers uit de dialoogsessies zijn er andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Om 
deze doelgroepen goed te kunnen bereiken wordt een communicatieplan opgesteld. 
 

 
 
2.2. korte termijn activiteiten 
1. Opstellen gebiedsanalyses 
Om meer inzicht te krijgen in de 11 stikstofgevoelige N2000 gebieden en de directe omgeving wordt 
door de provincie per gebied een gebiedsanalyse opgesteld. In deze gebiedsanalyse wordt alle 
bekende informatie, vanuit verschillende thema’s, verzameld. Samen met de uitkomsten uit de 
factsheets (zie punt 2) wordt een beeld verkregen van de huidige situatie en welke 
projecten/activiteiten er plaatsvinden. Op basis hiervan wordt een analyse gemaakt wat de 
mogelijkheden zijn voor de stikstofaanpak. 
 
Daarnaast zal er voor belangrijke thema’s in Fryslân die relatie hebben met de stikstof, zoals 
landbouw, klimaat, energie, veenweide, bouw, industrie en natuur/biodiversiteit een provinciebrede 
analyse worden gemaakt welke raakvlakken deze thema’s hebben met stikstof en waar ze elkaar 
kunnen versterken. 

Acties/Resultaten: 
 Organiseren van een eerste oploop deelnemersgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 

boeren/natuur/bouw/bedrijfsleven om te spreken over vervolgproces, bij voorkeur in maart. 
 Organiseren van minimaal 3x actualiteiten inloop t/m 31 maart 2021. 
 Opstellen van een communicatieplan. 
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2. Opstellen van de Factsheets 
Om effectief om te gaan met het oplossen van en besluitvorming rond het stikstofvraagstuk is 
cijfermatige onderbouwing van de ontwikkeling, huidige omvang en effect van maatregelen van en 
tegen stikstof depositie essentieel. Er worden om die reden cijfers opgebouwd rond stikstofbronnen 
en de kwetsbare Natura2000-gebieden. Deze dienen als basis voor besluit-, en beleidsvorming, 
dialoog met de sectoren en het sturen van operationele processen binnen de provincie als het gaat 
om vergunningsverlening en gebiedsgerichte aanpak. De focus is in eerste instantie gericht op de 3 
km zone1 rond de 11 stikstofgevoelige N2000 gebieden.  
 

 
 Daarnaast worden ook voor de gehele provincie Fryslân cijfers verzameld. 
 

 
 

 
1 Voor de facts wordt een zone van 3 km aangehouden. Deze grens wordt aangehouden omdat het grootste 
deel van de stikstof gerelateerde depositie in een straal van 3km neerslaat. 
 

Acties/Resultaten: 
(Verzamelen van) cijfers/gegevens ter onderbouwing van de stikstofaanpak. 

 
Bij het beperken van de stikstof uitstoot in de Natura 2000 gebieden worden alle (significante) 
bronnen in ogenschouw genomen. Per bron worden de feiten vastgesteld en gekeken waar de 
Provincie Fryslân in dialoog met de sectoren samen tot maatregelen kan komen en waar zij met 
andere overheden moet overleggen om bronnen die buiten haar invloedsfeer vallen te 
beïnvloeden. Per natura 2000 gebied wordt gekeken welke plannen in uitvoering zijn en waar deze 
versterking en aanvulling nodig hebben om de robuustheid van de natuur te versterken en de 
stikstof depositie te verlagen. 

Acties: 
Opstellen van 11 gebiedsanalyses 
Opstellen provinciebrede analyse op een aantal thema’s 
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3. De vergunningverlening op gang brengen door het vaststellen van nieuwe beleidsregels. 
Eind januari 2020 heeft GS de landelijk overeengekomen nieuwe beleidsregels vastgesteld.  Besloten 
is dat de beleidsregels op 1 februari in werking treden.  
 
Met de inwerkingtreding van de  beleidsregels op 1 februari jl.  zal de vergunningverlening weer op 
gang worden gebracht. Het betreft hier dan vergunningen die in de afgelopen maanden zijn 
ingediend, maar ook om nieuwe aanvragen vanwege economische ontwikkelingen. Daarnaast zullen 
er nieuwe aanvragen binnenkomen als gevolg van de uitspraak van de Raad van State inzake het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de daarop volgende uitspraken van de bestuursrechter.  
 
De omvang van de werkzaamheden wordt mede bepaald door de oplossingen die worden bedacht 
voor de onderstaande onderdelen: 

 Beweiden en bemesten 
 Het stikstofregistratiesysteem 
 Verleasen van de stikstofrechten 
 Het legaliseren van de PAS-meldingen 
 Het instellen van een regionale drempelwaarde 
 Vergunningen die onderuit zijn gegaan bij de rechter 

 

 
4. onderzoek naar het effect van maatregelen op provinciaal niveau voor wegverkeer en 
scheepvaart.  
In verlengde van het besluit van het Kabinet om de snelheid op rijkswegen overdag te verlagen naar 
100 km, wordt op provinciaal niveau onderzocht wat het effect kan zijn van verlaging  van de 
snelheid op provinciale wegen.  
 
Uitgezocht wordt of een snelheidsverlaging op – delen van - provinciale wegen van de 
maximumsnelheid tot 80 km/uur (waar nu een maximumsnelheid geldt van 100 km/u) effectief is 
voor het verlagen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Ook de invloed 
van de scheepvaart op de natura 2000 gebieden op de eilanden wordt onderzocht. 
 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal hierover besluitvorming plaatsvinden. 
 
Voor de middel en lange(re) termijn geldt dat het bestaande beleid t.a.v. verkeer en vervoer / 
mobiliteit o.a. gericht is op ‘duurzaamheidsmaatregelen’, bijv. t.a.v. nieuwe busconcessies, duurzaam 
treinvervoer, stimuleren van fietsverkeer, stimuleren elektrisch vervoer (bijv. d.m.v. laadpalen), etc. 
De uitgangspunten in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2020, dat eind 2019 aan PS is 
voorgelegd, worden hierbij specifiek meegenomen. 
 

 

Acties/Resultaten: 
 Medio februari 2020 advies gereed over de effectiviteit van snelheidsverlaging op de 

provinciale wegen. 
 Onderzoek naar invloed scheepvaart op N2000 gebieden op de eilanden. 
 Invulling geven aan advies en mede en vertaling naar de gebieden maken. 

Acties/Resultaten: 
(Opstellen van) een voorstel voor toezicht en handhaving. De planning van dit voorstel is mede 
afhankelijk van de afspraken die in IPO-verband worden genomen, zodat landelijk sprake is van 
een ‘level playing field’ voor de bedrijven. 
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5. Voorbereiden opkoopregeling  / instellen loket 
Landelijk wordt gesproken om een opkoopregeling uit te gaan voeren. Samen met het Rijk wordt 
gewerkt aan de vorm en inhoud van de regeling en hoe deze uitgevoerd gaat worden. Er zal een 
vertaling worden gemaakt naar de Friese situatie. Afhankelijk van hoeveel budget beschikbaar wordt 
gesteld en welke prioriteiten er bij de gebiedsgerichte aanpak worden gesteld wordt duidelijk hoe de 
opkoopregeling in Fryslân wordt uitgevoerd.  
 
Vooruitlopend op de totstandkoming van een integrale gebiedsaanpak, landelijke beleidskaders of 
instrumenten en middelen, ontvangen wij nu al concrete aanvragen van agrariërs om vrijwillig te 
worden uitgekocht t.b.v. stikstof, CO2 of NNN doelen.  
Zonder dat wij concrete verwachtingen willen wekken, gaan wij met deze initiatiefnemers in gesprek 
om te onderzoeken of een dergelijke aankoop in het kader van de aanpak van stikstof zinvol en 
kosteneffectief kan zijn. Een vertrouwenspersoon wordt aangesteld waar geïnteresseerde boeren 
zich kunnen melden. 
 
Daarnaast werken wij aan een afwegings- en handelingskader om dergelijke verzoeken te kunnen 
beoordelen. Elementen hierin zullen onder meer zijn de mate waarin stikstofdepositie afneemt, de 
vraag of het hier gaat om een ‘piekbelaster’, de hoeveelheid geld dat er mee gemoeid is, een 
eventuele dubbeldoelstelling (bv. CO2) en de vraag of de aan te kopen gronden ook weer 
verhandelbaar zijn bv. in verkoop of een kavelruil. En of er koppelkansen zijn met andere provinciale 
doelen zoals Veenweide, klimaatadaptatie, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteitsherstel en/of 
Energie.   
 

 
 
3. Activiteiten middellange termijn  
In overleg tussen IPO en Rijk wordt, naast korte termijn maatregelen, samen gewerkt aan 
maatregelen die op de middellange termijn  tot een verlaging van de stikstof uitstoot leiden en 
daarmee aan het verminderen van de depositie op de Natura 2000 gebieden. 
 
Activiteiten voor de middellange termijn zijn: 
 Uitvoeren bronmaatregelen landbouw 
 Uitvoeren bronmaatregelen overige, zoals bijvoorbeeld verkeer, varen, industrie 
 Uitvoeren natuurherstelmaatregelen 
 
Vanuit de provincie wordt via het IPO spoor inbreng geleverd over de verwachte effectiviteit en 
uitvoeringsmogelijkheden van deze maatregelen. Uitgangspunt is dat het om generieke maatregelen 
gaat waarover door de rijksoverheid besloten wordt en waarbij ook financiering op Rijks- en 
provinciaal niveau beschikbaar komt. 
 
Het is belangrijk dat er een gedragen beeld komt over welke maatregelen op het gebied van 
landbouw moeten worden genomen. Het Rijk, de provincie en onze maatschappelijke partners 
spelen hierbij samen een belangrijke rol. 
 
Naast brongerichte maatregelen is het de bedoeling dat er ook aanvullende 
natuurherstelmaatregelen in de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden worden uitgevoerd. 

Acties/Resultaten: 
 Opstellen/uitwerken van een opkoopregeling voor Fryslân 
 Instellen loket (vertrouwenspersoon) voor grondeigenaren die overwegen te stoppen of 

willen verplaatsen 
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Afhankelijk van wanneer het budget beschikbaar wordt gesteld is dit een middellange of lange 
termijn actie. 
 
1. Landbouw   
Wat betreft het bereiken van doelen voor de landbouw moeten er voor Fryslân nog strategische 
keuzes gemaakt worden. Hiervoor wordt een startnotitie gemaakt over de landbouwagenda van de 
toekomst. De stikstofproblematiek wordt hierin meegenomen. Hierbij zijn er twee sporen: 
 
a. inzet op generieke maatregelen. 

Ingezet kan worden op generieke (technische) maatregelen voor vermindering van stikstof 
uitstoot vanuit de landbouw in de hele provincie zoals: 
 reductie kunstmestgebruik 
 andere samenstelling van ( kracht)voer: o.a. verlagen eitwitgehalte  
 aanpassen van stalsystemen vloeren en luchtbewassing 
 verdunnen mest voor uitrijden 

 
Het nemen van dergelijke maatregelen zal de stikstofuitstoot kunnen verminderen, maar leidt niet 
direct tot een systeemverandering in de landbouw naar kringlooplandbouw.  
Besluitvorming hierover kan niet op provinciaal niveau plaatsvinden, maar kan wel bepleit worden bij 
het Rijk vanuit de provincie en of zelfs (mee) gesubsidieerd worden.  In de brief van Minister 
Schouten d.d. 7 februari 2020 zijn hiervoor de volgende voorstellen gedaan: 
 Instellen van een Stimuleringsfonds voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen 
 Instellen van een Omschakelfonds voor agrariërs die willen omschakelen naar 

kringlooplandbouw 
 Aanstellen van coaches om agrariërs persoonlijk te helpen 
 Zorgen voor een netwerk van proefbedrijven voor onderzoek en kennisdeling om uitstoot van 

methaan en ammoniak te verminderen. 
 
b. gebiedsgericht inzetten op systeemverandering van de landbouw. 

 vermindering veedruk per hectare 
 stimuleren kringlooplandbouw + grondgebonden landbouw 
 natuurinclusieve landbouw + biologische landbouw 

 
 
 
 

 
2. Natuurherstel 
Door het Ministerie van LNV is aangegeven dat er voor het herstel van de Natura 2000 gebieden 
landelijk 250 mln. euro beschikbaar wordt gesteld. Dit budget is beschikbaar voor het versnellen van 
maatregelen (die reeds zijn opgenomen in de Natura 2000-beheerplannen) of voor nieuwe 
maatregelen. Voor Fryslân is per Natura 2000 gebied een inventarisatie gedaan welke maatregelen 
op korte termijn (binnen 2 jaar) extra uitgevoerd kunnen worden. Dit zijn vooral de maatregelen die 
als PM in de huidige Natura 2000-beheerplannen waren opgenomen of lopende maatregelen die 
verder uitgebreid kunnen worden. Denk hierbij aan: verbeteren van de waterhuishouding door 
dempen sloten en verhogen peilen, extra plaggen en stuiven (vergroten dynamiek in de duinen), 
uitbreiden van de begrazing binnen de begrenzing van de Natura 2000 gebieden. 
 
Afhankelijk van het budget dat door het Rijk voor Fryslân voor de natuurherstelmaatregelen 
beschikbaar wordt gesteld en de voorwaarden daarbij, kan vervolgens worden bepaald welke 
maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd worden.  

Acties/Resultaten: 
 Opstellen van een startnotitie over de landbouw 
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3.  gebiedsgerichte aanpak voor de langere termijn  
Om de uitstoot en depositie van stikstof ook voor de langere termijn structureel naar beneden te 
brengen  wordt ingezet op een gebiedsaanpak.  De gebiedsanalyses en de factsheets die op korte 
termijn worden opgesteld vormen de basis voor deze gebiedsaanpak.  
Op basis van de gebiedsanalyses en het beschikbaar gestelde budget kan worden bepaald hoe deze 
gebiedsgerichte aanpak eruit komt te zien: wordt bijvoorbeeld gestart in alle gebieden of slechts een 
aantal, welke aanpak wordt opgepakt, wordt dit samen opgepakt met een lopend (gebieds)project, 
e.d. 
  
Uitgangspunten gebiedsgerichte aanpak 
Voor de gebiedsgerichte aanpak hanteren we de volgende uitgangspunten: 
 We richten ons op maatregelen die (financieel) haalbaar zijn en voldoende effectief. 

Aandachtspunt is dat de doelen m.b.t. het verlagen van de Kritische depositiewaarden in de 
Natura 2000 gebieden bekend zijn. Hierover vindt momenteel nog overleg met het Rijk plaats. 
Dan kan ook bepaald worden in hoeverre de te nemen maatregelen effectief zijn. 

 We richten ons op de 11 stikstofgevoelige N2000 gebieden en een randzone daar omheen. Voor 
het verzamelen van de facts (zoals aantal bedrijven e.d.) wordt een zone van 3 km2 
aangehouden. 

 We zoeken naar een koppeling met de belangrijke dossiers: veenweide, landbouw, energie, 
klimaatadaptatie (waterberging, verdroging en CO2 vastleggen) en natuur/biodiversiteit. We zien 
de stikstofaanpak als vliegwiel om deze doelen te versnellen.  

 Voor de uitvoering van het gebiedsproces wordt zoveel mogelijk een koppeling gezocht met 
lopende (gebieds)projecten.  

 Op basis van de gebiedsanalyses en het beschikbaar gestelde budget wordt bepaald op welke 
gebieden de focus wordt gelegd en wordt bepaald welke werkwijze leidt tot stikstofreductie.  

 Minnelijke medewerking is het uitgangspunt conform het huidige vastgesteld grondbeleid.  

Om de gebiedsaanpak af te stemmen bestaat de mogelijk om de aanpak te presenteren in de 
dialoogsessies, zodat we feedback kunnen verzamelen voordat we gebiedsgerichte aanpak per 
gebied starten. 
 
Gebiedsgerichte aanpak heeft weliswaar ook op de korte termijn effect, maar de onderscheidende 
aanpak van gebiedsgericht werken is juist gericht op het bereiken van de doelen op de langere 
termijn. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de potentie van andere beleidsterreinen die ons 
koppelkansen bieden, zoals veenweide, natuurinclusieve landbouw, transitie in de richting van 
grondgebonden kringloop landbouw. Bovendien biedt aansluiten bij lopende gebiedsprocessen 
(herijking van gebiedsproces) een voordeel want die zijn al gestart.  
 
  

 
2 Voor de facts wordt een zone van 3 km aangehouden. Deze grens wordt aangehouden omdat het grootste 
deel van de stikstof gerelateerde depositie in een straal van 3km neerslaat. 

Acties/Resultaten: 
 Op basis van het beschikbare gestelde budget door het Rijk worden de betreffende 

maatregelen in samenwerking met de terreinbeherende organisaties uitgevoerd. 
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De te doorlopen stappen zijn: 
 Opstellen gebiedsanalyse per stikstofgevoelig gebied, vanuit de verschillende thema’s, om een 

goed beeld te krijgen van het gebied. Hierbij ook de facts verzamelen (vooral in de 3km zone 
rond de 11 stikstofgevoelige gebieden). Hierbij wordt ook uitgezocht wat nodig is voor robuuste 
natuurgebieden, bijvoorbeeld  waterberging en retentie, meer watergangen en geoptimaliseerde 
peilen,  herstel landschapselementen en ruimte voor CO2 vastlegging in bodem en planten van 
bomen. Zie punt 1 bij de korte termijn acties. 

 Op basis van de gebiedsanalyses en het beschikbaar gestelde budget een voorstel maken in 
welke gebieden gestart wordt met de gebiedsgerichte aanpak. Prioriteren waar te beginnen op 
basis van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget en regelingen. Hierbij wordt aangegeven 
welke aanpak wordt gehanteerd, of er bij een lopend (gebieds)project wordt aangesloten, e.d. 

 Houden gebiedsbijeenkomst in de gebieden waar gestart wordt met de gebiedsgerichte aanpak: 
toetsen van de door de provincie verzamelde gegevens en navraag bij het gebied welke 
(on)mogelijkheden zij zien voor de stikstofaanpak. 

 Opstellen voorstel voor de gebiedsaanpak per gebied. Hierbij wordt ook de samenwerking met 
de buurprovincies meegenomen. 

 Uitvoeren gebiedsaanpak. NB: Dit kan jaren gaan duren, afhankelijk van de opgave per gebied. 
 

 
4. Financiering 
In de brief van Minister Schouten d.d. 7 februari 2020 is een eerste beeld gegeven m.b.t. het 
beschikbaar stellen van de financiering. In deze brief worden de volgende bedragen voor heel 
Nederland genoemd: 
 350 mln. euro beschikbaar voor de opkoopregeling veehouderijen 
 172 mln. euro stimuleringsfonds voor innovatie en brongerichte verduurzaming van stallen 
 Uitkoopregeling voor varkenshouderijen (openstelling is gesloten) 
 250 mln. euro voor natuurherstelmaatregelen 
 
Daarnaast is door de provincie 1 mln. euro voor extra inzet van personeel beschikbaar gesteld. 
 
M.b.t. de verdeling van de middelen is overleg met het Rijk. Het is nog onduidelijk hoeveel van deze 
middelen voor Fryslân beschikbaar komen en wanneer deze beschikbaar komen. Voor een 
gebiedsgerichte aanpak zijn substantiële middelen nodig. 

Resultaten: 
 
2020-2021 –Planvoorbereiding en uitvoering quickwins 
• Uitwerken plannen van aanpak  
• Eerste maatregelen gericht op stikstofruimte en economische ontwikkeling 
• Voorkomen verdere verslechtering van de natuur 
 
2022-2030 –Lange termijn uitvoering 
• Werken aan duurzaam natuurherstel + duurzame economische ontwikkeling 
• Aanpak stikstofbronnen (generiek en gebiedsgericht)  
• Samenoplopen met andere grote opgaven (zoals klimaatakkoord, kringlooplandbouw) 


