
Strategische aanpak stikstof in Zeeland
De lucht om ons heen bestaat voor 78% uit stikstofgas (N2). Stikstof 
is daarmee onmisbaar in onze wereld. Stikstofgas kan echter ook 
een verbinding aangaan met andere stoffen. Die reactieve stoffen 
kunnen een schadelijk effect hebben op de natuur en gezondheid. 
Door een grote hoeveelheid aan economische ontwikkelingen 
komen er steeds meer stikstofvormen in de lucht die belastend 
zijn voor de natuur. Maatregelen zijn nodig om te zorgen voor 
een daling in het neerslaan van belastende stikstofvormen (NH3 
en NOx).Tegelijkertijd moet er ruimte blijven voor (economische) 
ontwikkelingen. Met een nieuwe aanpak werkt de overheid aan een 
duurzame oplossing voor de stikstofproblematiek en herstel van de 
natuur. Ook in Zeeland! 

Hoe pakken we in Zeeland de stikstofproblematiek aan?
Na de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 is er rondom het 
stikstofdossier een crisisachtige situatie ontstaan. In het hele land 
worden sectoren geraakt door de gevolgen. Het afgelopen half jaar 
hebben we als overheden hard gewerkt om oplossingen in beeld te 
krijgen. Sinds oktober 2019 is het weer mogelijk om vergunningen 
met betrekking tot stikstof aan te vragen en te toetsen. Initiatieven 
die geen effect hebben op overbelaste habitats in Natura 2000- 
gebieden zijn sindsdien weer vergunbaar. Het Rijk neemt op haar 
beurt maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen, zoals 

verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen of aanpassing 
van veevoer. Daarmee zijn we er nog niet. Om het stikstofprobleem 
op te lossen, is meer nodig. Provincies hebben de taak om bron-
maatregelen en extra natuur(herstel)maatregelen uit te werken. 
Daarom heeft de Provincie nu een strategische aanpak vastgesteld. 
De verwachting is dat de komende maanden landelijk nog tal van 
ontwikkelingen zullen plaatsvinden. Landelijke regelingen, systemen 
en wetgeving zullen medebepalend zijn voor de Zeeuwse aanpak. 
Alleen samen kunnen we de doelen bereiken.

Waar hebben we last van  
belastende stikstofvormen?
De habitats die het meest last hebben van te hoge stikstofdepositie, 
zijn de duinen die in N2000-gebieden liggen. Denk bijvoorbeeld aan 
de Kop van Schouwen of de Manteling van Walcheren. De schrale 
zandgronden zijn gevoeliger voor een teveel aan stikstof dan de 
zoute schorren en slikken elders in de provincie. 

Zeeland: unieke situatie
 Zeeland is een provincie die stikstof importeert, terwijl Nederland 

als geheel juist stikstof exporteert. Door de geografische ligging 
ontvangt onze provincie veel stikstof vanuit het buitenland en van 
de scheepvaart. Tegelijkertijd hebben we als akkerbouwprovincie 
minder mogelijkheden om iets te doen aan reductie in depositie.  
Zo hebben we bijvoorbeeld weinig intensieve veehouderijen, terwijl 
we juist relatief veel industrie hebben. De unieke situatie van Zee-
land als kust- en grensprovincie kaarten we regelmatig aan bij het 
Rijk. Tevens vinden er gesprekken met Vlaanderen plaats over wat 
zij al doen en nog extra kunnen bijdragen om stikstofdepositie te 
verminderen.
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het gebied Oosterschelde.
Bron: Aerius Monitor, najaar 2019

Wie doet wat?
Binnen de stikstofaanpak hebben Provincies en Rijk samen de verantwoordelijkheid om de 
natuurkwaliteit te verbeteren en economische ontwikkelingen mogelijk te maken.

Rijk

Het Rijk is stelselverantwoordelijk 
voor het natuurbeleid, wetgever en in 
principe verantwoordelijk voor generieke 
bronmaatregelen. Ook is het Rijk de 
belangrijkste gesprekspartner voor buitenlandse 
overheden, over wat zij kunnen bijdragen aan de 
vermindering van de stikstofdepositie.

Gemeenten

Gemeenten zijn vaak het eerste aanspreekpunt 
voor initiatiefnemers. Zij hebben een toetsende 
en signalerende rol met betrekking tot 
ruimtelijke ordening en natuuraspecten. 
Gemeenten zijn het bevoegd gezag voor 
de omgevingsvergunningen. Ook stikstof 
kan onderdeel zijn van een aangevraagde 
omgevingsvergunning. 

Provincie Zeeland 

Provincies zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van het natuurbeleid en zijn 
bevoegd gezag voor vergunningverlening. Als 
gebiedsregisseur vervullen ze een belangrijke 
rol in de gebiedsgerichte aanpak. Ook is de 
Provincie bevoegd gezag voor toetsing en 
vergunnen van activiteiten die vallen onder de 
Wet natuurbescherming. 

Betrokken partners

Naast de overheden hebben terreinbeheerders, 
belangenbehartigers, brancheorganisaties, 
waterschap, Rijkswaterstaat en havenbedrijf 
een belangrijke rol in het oppakken van de 
stikstofuitdagingen in Zeeland.

BINNENHOF
ABDIJ

STADHUISSTADHUIS STADHUIS

STADHUIS

Meer Weten?

Kijk voor de Zeeuwse aanpak stikstof op www.zeeland.nl/stikstof
Of mail naar stikstof@zeeland.nl

Kijk voor de landelijke aanpak op www.aanpakstikstof.nl

Landelijke 
ontwikkelingen 
sinds mei 2019

Een uitgave van Provincie Zeeland, maart 2020

Mei 2019: RvS oordeelt: PAS 
is in strijd met Europese 
Habitatrichtlijn

Sept 2019: Opnieuw 
openstellen rekenmodel 
Aerius en doorkijk eerste 
bronmaatregelen

Okt 2019: Kabinetsreactie 
op advies ‘Niet alles 
kan’ (Adviescollege 
Stikstofproblematiek)

Okt 2019: Kamerbrief over 
intern en extern salderen, 
bronmaatregelen en 
gebiedsgerichte aanpak

Nov 2019: Aankondiging 
korte termijn 
bronmaatregelen voor 
woningbouw en MIRT 
projecten

Dec 2019: Kabinetsreactie 
op advies 'Beweiden en 
bemesten' (Adviescollege 
Stikstofproblematiek)

Dec 2019: Definitieve 
provinciale beleidsregels 
salderen vastgesteld

Feb 2020: Kabinetsreactie 
op 'luchtvaart' (Adviescollege 
Stikstofproblematiek)

Feb 2020: Subsidiemodule 
brongerichte verduurzaming
stal en managementmaat-
regelen

Feb 2020: Kamerbrief 
voortgang stikstofproble-
matiek: maatregelen natuur

Mrt 2020: Openstelling 
stikstofregistratiesysteem

Voorjaar 2020: Kamerbrief 
bronmaatregelen andere 
sectoren

Voorjaar 2020: Vaststellen 
streefwaarde voor reductie 
stikstofuitstoot in 2030

Voor zomer 2020: 
Eindadvies college 
stikstofproblematiek en 
kabinetsreactie

Zomer 2020: Eerste 
resultaten doorlichting 
N2000-gebieden

Zomer 2020: Voortgang 
grondbank en instrumenten 
landinrichting



Wat willen we bereiken?
Bij de strategische aanpak stikstof staat het realiseren van een goede ecologische toestand van onze natuur 
centraal. We werken toe naar een gunstige staat van instandhouding van de N2000-gebieden in 2050. Om dit te 
realiseren, werken we met tussendoelen. 

• Middellange termijn (2020-2030): bewerkstelligen van daling in stikstofdepositie om ontwikkelruimte te 
creëren en de kwaliteit van gevoelige gebieden te versterken. Dat doen we zoveel mogelijk in samenhang 
met transities en integrale gebiedsontwikkeling. 

• Korte termijn (2020-2022): stikstofruimte genereren en een systeem ontwikkelen waarmee vergunningen 
kunnen worden verleend voor nationale en regionale projecten, passend bij Zeeland. 

Omdat de situatie zo complex is, blijft het stikstofdossier de komende jaren onze aandacht vragen. Alle sectoren 
moeten aan de slag om ervoor te zorgen dat er minder belastende stikstofvormen terechtkomen in kwetsbare 
natuurgebieden. Sinds het najaar van 2019 is er een Bestuurlijk Overleg en een externe werkgroep stikstof actief 
om dit te realiseren. We zitten daarbij met alle Zeeuwse partijen om tafel: van akkerbouwer tot natuurorganisatie; 
van recreatiesector tot industrie. 

Hoe pakken we het probleem aan?
Reductie in depositie is noodzakelijk om de natuur te herstellen en economische ontwikkelingen mogelijk te
maken. Tegelijk is robuust maken van de natuur belangrijk om te werken aan een goede staat van instand-
houding. Beide pijlers kunnen niet zonder een goede basis van gegevens en informatie. Zo ontstaan drie pijlers. 
Binnen elke pijler lopen meerdere actielijnen. 

Pijler 1: Monitoring, informatie en communicatie

De Provincie is in Zeeland een verbindende schakel in het Zeeuwse netwerk. Zij heeft een belangrijke rol als
het gaat om informatie en communicatie richting andere partijen. Ook monitoring neemt een prominente 
plaats in, om de effecten van stikstofdepositie op natuur en economische ontwikkeling te kunnen volgen.
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1. Monitoring  
De Provincie streeft naar een goed beheer van Zeeuwse stikstofruimte. Daarvoor moeten we de effecten van bronmaatregelen en uitgifte van ruimte goed 
in beeld krijgen. Deze effecten worden vastgelegd in een landelijk stikstofregistratiesysteem. Ook willen we begin 2021 een Zeeuws monitoringsnetwerk 
stikstof uitrollen. Voor een Zeeuws beeld in economische ontwikkeling wordt de voortgang in knelpunten en vergunningverlening gemonitord. De Zeeuwse 
staat van de natuur wordt nu al jaarlijks vastgelegd.  

2. 

   

Informatie & communicatie  
De Provincie ziet zichzelf als een spin in het web wat betreft het delen van actuele en relevante informatie omtrent stikstof naar betrokken partners, 
platforms, individuele initiatiefnemers en inwoners.

 

Pijler 2: Stikstofreductie

Een significante daling in stikstofdepositie zorgt voor verdere economische ontwikkelingen, maar bovenal voor behoud 
van onze natuur en gezondheid. Economische ontwikkeling is via vergunningverlening mogelijk door middel van intern 
en extern salderen. 

Bij gebieden met kleine overschrijdingen kan de aanpak van piekbelasters in de directe nabijheid van N2000 soelaas 
bieden. In gebieden met grotere overschrijdingen zijn meestal meerdere maatregelen nodig. Deze werken we uit in 
een gebieds- of sectorgerichte aanpak. 

A
ct

ie
lij

ne
n 

pi
jle

r 
2

3. Vergunningverlening  
Vergunningverlening op basis van intern en extern salderen is weer mogelijk; extern salderen kan alleen nog niet voor veehouderijen. 
Nog dit jaar wordt het ook voor veehouderijen mogelijk om extern te salderen. Daarnaast worden nieuwe instrumenten als verleasen 
uitgewerkt. De Provincie zorgt ervoor dat gemeenten, waterschap en RUD op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Initiatiefnemers 
die knelpunten ondervinden in vergunningverlening, worden actief geholpen.  

4. Bronmaatregelen bij puntlocaties    
Sommige N2000-gebieden zijn slechts op één of enkele plaatsen overbelast. Vaak is daar een aanwijsbare bron aanwezig. De provincie 
brengt de piekbelasters in beeld en onderzoekt de mogelijkheden om de bronnen te reduceren. Daarbij denken we aan innovatie, 
verduurzaming of opkoop, maar ook infrastructurele maatregelen. Waar het Rijk tot nu toe de nadruk legt op agrarische sectoren, is het 
streven van de Provincie om ook voor andere sectoren maatregelen te kunnen nemen. We zoeken hiervoor samenwerkingen met andere 
(kust)provincies en het Rijk. 

5. Gebiedsgerichte aanpak  
De Provincie begint strategisch bij grootschalige N2000 gebieden en/of bij gebieden met een hoge gevoeligheid voor stikstofdepositie met 
de gebiedsgerichte aanpak. Dat zijn in beginsel de Kop van Schouwen en de Manteling van Walcheren. De insteek is daarbij om zoveel 
mogelijk de koppeling te leggen met andere doelstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het Klimaatakkoord, de energieopgave of het Nieuw 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

6. Sectorgerichte aanpak    
Naast aanwijsbare gebieden en bronnen is de aanwezigheid van een zeehaven een aandachtsgebied. Een aantal bedrijven in de 
havengebieden zorgt voor belasting op alle N2000-gebieden in Zeeland, maar ook daarbuiten. Een sectorgerichte aanpak kan hier van 
toegevoegde waarde zijn. Samen met North Sea Port en aanwezige bedrijven verkennen we welke maatregelen passend zijn. Ook voor de 
scheepvaart wordt een sectorgerichte aanpak uitgewerkt; in overleg met havenindustrie, Vlaanderen en het Rijk. 

Pijler 3: Naar een meer robuuste natuur

Het streven is dat alle N2000-gebieden er in 2050 goed bij liggen; oftewel “in gunstige staat van instandhouding” verkeren. We wer-
ken nog uit wat dit precies betekent voor de maximaal toelaatbare stikstofdepositie. Daarnaast werken we aan natuurherstel en 
uitbreiding van bestaande natuurgebieden.

De afgelopen jaren hebben we al veel maatregelen genomen om de biodiversiteit in de Zeeuwse natuurgebieden te herstellen. 
Onder andere in de Kop van Schouwen en de in de Manteling van Walcheren zijn grote stukken duin geplagd, zodat er ruimte is 
voor natuurlijke verstuiving en kenmerkende duinplanten. Provincie Zeeland zal de komende tijd nog meer maatregelen uitvoeren 
en indien mogelijk versnellen. Ook maken we het Natuurnetwerk af en zetten we in op bufferzones.
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7. Natuurherstel 
De Provincie heeft (onder de PAS) al extra maatregelen genomen om de natuur te herstellen. Ongeveer 90% van deze 
opgave is afgerond. We streven ernaar ook het laatste deel van de uitvoering conform planning uit te voeren. Daarnaast 
komt er een extra pakket met natuurherstelmaatregelen voor de periode vanaf 2021. Samen met de terreinbeheerders 
wordt dit jaar bekeken welke extra herstelmaatregelen mogelijk zijn. 

8. Afmaken Natuurnetwerk Zeeland 
De Provincie wil in 2027 het Natuurnetwerk Zeeland hebben afgerond, conform de afspraak uit het Natuurpact. Het 
natuurnetwerk draagt bij aan instandhouding van de doelen van N2000 en is van groot belang voor biodiversiteit, 
met name in het verbinden en vergroten van leefgebieden. Bij een herijking van het natuurnetwerk zijn eerdere 
verbindingszones geschrapt. Mede daardoor staan natuurgebieden onder druk. De Provincie onderzoekt nog dit jaar de 
kansen om de verbindingszones tussen natuurgebieden weer terug te brengen. De natuurgebieden worden daardoor 
robuuster en kunnen meer stikstofdepositie verdragen.  

9. Bufferzones/overgangszones 
Recreatieve, industriële of agrarische terreinen die grenzen aan N2000-gebieden, zorgen vaak voor belasting van stikstof. 
Door het creëren van bufferzones worden de grootste directe bronnen zoveel mogelijk weggenomen. Bufferzones zijn 
gebieden waar plaats is voor een combinatie van functies: extensieve landbouw (zonder bemesting), recreatie of natuur. 
Het biedt kans om bestaande projecten, zoals het ‘Boeren voor akkerlandvogels’ of aandachtsgebieden uit de kustvisie te 
combineren met de bossenstrategie, klimaatopgaven en afvang van stikstof. 

10. Onderzoek naar draagkracht N2000 
Op dit moment wordt de Kritische Depositie Waarde (KDW) gebruikt als norm, maar dat zegt niet voldoende over de staat 
van de natuur in een N2000-gebied. Daarom wil de Provincie met natuurdoelanalyses de staat van instandhouding van de 
N2000-gebieden nader in beeld brengen. Dat doen we als eerste in de duingebieden. Hoe staat de natuur er nu voor, mede 
na het nemen van de herstelmaatregelen? Ook landelijk wordt een onderzoek gestart naar de relatie tussen depositie en 
habitattypen. Genoemde onderzoeken kosten echter tijd. Daarom worden voorlopige tussendoelen geformuleerd. 
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