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Geachte voorzitter, 
 
Medio 2020 stelden Provinciale Staten de “strategische aanpak stikstof Zeeland” vast. In deze aanpak 
zijn een aantal pijlers met acties vastgesteld. Deze pijlers zijn: 

- Monitoring, informatie en communicatie 
- Stikstofreductie 
- Naar een robuuste natuur 

Sindsdien zijn de Wet stikstofreductie en Natuurverbetering (WSN), het coalitieakkoord van het rijk en 
de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) verschenen. Via brieven hebben wij u 
hiervan steeds op de hoogte gesteld. 
 
Nu, 2 jaar na vaststelling van de Zeeuwse aanpak, constateren wij dat de aanpak nog steeds goed in 
lijn is met de landelijke ontwikkelingen. Wel zijn er in de WSN en het NPLG doelen vastgelegd. 
Belangrijkste ontwikkelingen zijn: 

- De verplichting voor provincies om een gebiedsplan op te stellen voor 1 juli 2023 
- De vaststelling van omgevingswaarden in de wet, waarbij deze in 2035 gehaald moeten 

worden 
- De aanscherping daarvan in het coalitieakkoord, naar 2030 
- Het in samenhang oppakken van meerdere opgaven in het landelijk gebied in het NPLG. Met 

name water, klimaat en biodiversiteit. En dit laten landen in provinciale gebiedsprogramma’s. 
 
Dit brengt met zich mee dat het goed is de Zeeuwse aanpak te actualiseren. Met name de scope van 
de gebiedsprocessen en het doel zijn reden om dit opnieuw aan u voor te leggen. Het NPLG biedt 
kansen om urgente vraagstukken in het landelijk gebied van Zeeland integraal op te pakken en onder 
te brengen in het gebiedsplan, waarmee een beroep kan worden gedaan op transitiefondsen en recht 
gedaan kan worden aan de Zeeuwse stikstof situatie. Wij leggen deze aanpassing van de Zeeuwse 
aanpak ook voor aan onze maatschappelijke partners, zodat we samen de uitwerking van WSN 
opgave en NPLG doelen kunnen vormgeven in het gebiedsplan. 
 
Wij vragen u daarom in deze actualisatie van de richting van de opgave stikstof te agenderen in de 
commissie strategische opgaven van 23 september.  
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Na behandeling in Provinciale Staten van 7 oktober kan daarop vervolgens de strategische aanpak 
worden geactualiseerd zodat deze richting geeft aan het op te stellen gebiedsplan.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 

 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

 
A.W. Smit, secretaris 
 
 
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 
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