
Van crisis naar oplossingen
Bouwstenen voor een 
Drents stikstofprogramma

De essentie van de stikstofproblematiek gaat 
echter over de kwaliteit van onze natuur en onze 
eigen gezonde leefomgeving. Natuur heeft een 
grote waarde in zichzelf, is onvervangbaar en heeft 
het recht om goed beschermd te worden. Natuur 
heeft ook een groot maatschappelijk belang.  
De natuur levert ons schone lucht en schoon 
water. Bovendien draagt het bij aan de gezondheid 
van mensen. 

Ook voor de volksgezondheid is stikstof een 
probleem. Uitlaatgassen van industrie, wegverkeer 
en scheepvaart zorgen voor stikstofoxiden in 
de lucht. Een te hoge concentratie is schadelijk 
voor de gezondheid van mensen. Vooral mensen 
met astma en longklachten hebben hier last 
van. Tenslotte leidt een overmaat aan stikstof 
in de bodem tot uitspoeling van nitraat naar het 
grondwater. Dit vormt een probleem voor de 
drinkwaterwinning. 

Meer dan voldoende redenen om te werken aan 
goede oplossingen. We moeten dus onze aandacht 
daarbij niet alleen richten op de vergunningen en 

het hier en nu. Een korte termijn aanpak zonder 
visie op de langere termijn ligt juist ten grondslag 
aan de huidige crisis. Hoog tijd om aan de slag te 
gaan met de fundamentelere oplossingen,  
met perspectieven voor betrokken sectoren.

Met dit pamflet doen de Drentse natuur- en 
milieuorganisaties voorstellen voor een Drents 
Actieprogramma. Drenthe kent een goede 
overlegcultuur waarbinnen we ons samen inzetten 
voor maatschappelijke uitdagingen. Met een 
voortvarende aanpak van de stikstofproblemen zijn 
alle sectoren –en daarmee de samenleving  
als geheel- gediend. Wij gaan daar graag over  
in gesprek.

De stikstofcrisis raakt het hele land en de discussie daarover wordt verhit 
gevoerd. Voor het afgeven van de vergunningen voor nieuwe (bouw-)
activiteiten is het van belang dat er maatregelen worden genomen om de 
uitstoot van stikstof te verminderen. En wel op korte termijn. Tegelijkertijd 
zal aan de bouwstenen voor de langere termijn gewerkt moeten worden.
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Stikstofovermaat raakt hele provincie
Een overmaat aan stikstof heeft negatieve 
effecten op de kwaliteit van de natuur. Het 
gaat daarbij allereerst om specifieke soorten 
in Natura 2000-gebieden, waar Nederland 
en de provincie Drenthe verantwoordelijk 
voor zijn. Daarnaast gaat het ook om 
andere natuurgebieden in de provincie, 
waar eveneens sprake is van verrijking 
van de bodem, met als gevolg verzuring en 
verstoring van de mineralenbalans. Door het 
terugdringen van stikstofemissies kan de 
biodiversiteit in deze gebieden herstellen.

Drentse natuur in de verdrukking
Stikstofdepositie is het meest schadelijk 
voor natuur op de arme zandgronden: 
vennen, hoogveen, stuifzanden, heiden, 
heischrale graslanden en oude bossen. 
Vlinders van voedselarme natuurterreinen, 
zoals de Bruine vuurvlinder, Heivlinder, 
Kommavlinder en het Oranje Zandoogje 
staan onder grote druk. 

Bodemverzuring leidt tot sterk afnemende 
vitaliteit of zelfs sterfte van bijvoorbeeld 
eiken in oude bossen. Heidevelden groeien 
dicht met grassen. Bramen en brandnetels 
profiteren van stikstof en verdringen 
daarmee veel andere soorten. 

Uitgangspunten
Wij vinden dat alle sectoren een evenredige 
bijdrage moeten leveren aan de vermindering 
van de stikstofuitstoot. 

Om die vermindering te bereiken, is het van belang 
dat de problematiek integraal wordt aangepakt. 
De maatregelen moeten aansluiten bij en een 
positief effect hebben op andere uitdagingen, 
zoals klimaat, water- en luchtkwaliteit, 
verdroging, verkeersveiligheid, robuuste natuur 
en landschappelijke kwaliteit. Deze integraliteit 
moet wat ons betreft centraal worden gezet. 
Daarbij moeten maatregelen worden vastgesteld 
die sturen aan de voorkant en geen end-of-pipe 
oplossing zijn. Het gaat daarbij om een combinatie 
van generieke landelijke maatregelen en 
gebiedsgericht maatwerk. 

Drentse stikstofcijfers
In Nederland is 42% van de stikstofdepositie 
afkomstig van de landbouw, 20% van 
overige bronnen, 30% van het buitenland 
en enkele procenten van de scheepvaart 
en onverklaarbaar. Hoewel een derde van 
de stikstofuitstoot afkomstig is uit het 
buitenland, exporteert Nederland toch vier 
maal zoveel stikstof over de grenzen dan dat 
er afkomstig is uit het buitenland.

In Drenthe is de gemiddelde stikstof-
depositie bijna 1.600 mol N/ha/jr.  
Van de stikstofdepositie afkomstig van de 
Nederlandse landbouw is gemiddeld 65% 
afkomstig uit de rest van Nederland en 35% 
uit Drenthe.

Drentse Natura 2000-gebieden zijn 
overbelast met stikstof. Gemiddeld bedraagt 
de overbelasting van kwetsbare natuur 
600 mol N/ha/jr.

De Universiteit van Wageningen heeft de 
stikstofsituatie in Nederland met een aantal 
maatregelen voor alle Natura 2000 gebieden 
overzichtelijk op een rij gezet in dit rapport 
https://edepot.wur.nl/503639.

https://edepot.wur.nl/503639


Uitdagingen
De uitdaging is het realiseren van een 
soortenrijk Drenthe en een goede lucht-, 
water- en bodemkwaliteit voor de natuur  
en de volksgezondheid. Daarvoor is nodig:

•   Een goede staat van instandhouding van de 
Drentse natuur (heide, vennen, hoogveen, 
bossen, beekdalgraslanden).

•   Het voorkomen van het uitsterven van voor 
Drenthe kenmerkende soorten.

•   Het verlagen van de stikstofdepositie op alle 
kwetsbare natuur.

•   Het realiseren van een robuust en verbonden 
natuurnetwerk.

Dit moeten we gaan combineren met de 
uitdagingen op andere terreinen:

Aanpak en tijdpad 
Een groot deel van de stikstofdepositie in 
Drenthe wordt veroorzaakt door bronnen 
waarop je lokaal geen invloed hebt.  
De bijdrage die de regio kan leveren aan 
reductie van de stikstofdepositie heeft 
daarom alleen voldoende effect binnen een 
nationale context waarbij sprake is van een 
stevig generiek beleid. 

•   Ontwikkel een samenhangend pakket van 
maatregelen, waarbij iedere sector een 
evenredige bijdrage levert aan het terugdringen 
van de stikstofemissies. 

•   Beperk de maatregelen niet tot de omgeving 
van Natura 2000-gebieden, maar verminder 
de uitstoot in de gehele provincie. Hierdoor 
worden lucht, water en bodem schoner in alle 
natuurgebieden en ademen de bewoners in de 
hele provincie schonere lucht in. 

Voor een betrouwbare vergunningverlening is een 
duidelijk raamwerk van maatregelen gericht op 
bescherming van de natuur als eerste vereist.

•   Leg daarom een duidelijk tijdpad vast waarin 
de reductieopgave wordt gerealiseerd en 
kies daarbij de combinatie van generieke 
maatregelen en gebiedsspecifiek maatwerk. 
Hieronder staat een voorstel voor zo’n tijdpad. 
Verdere uitwerking is nodig. De inzet is dat dit 
lange termijn houvast en juridische zekerheid 
biedt voor alle betrokken partijen.

    -   In 2030 is de gemiddelde stikstofdepositie 
in Drenthe via generieke maatregelen 
teruggebracht tot 1.000 mol N/ha/jr.

   -     Via aanvullende gebiedsgerichte maatregelen 
wordt z.s.m. lokaal de stikstofdepositie 
op de meest kwetsbare natuur verder 
teruggebracht.

•   Het realiseren van rendabele en 
toekomstbestendige Drentse veehouderij- en 
akkerbouwbedrijven. Deze behoren tot de top 
in Nederland wat betreft kringlooplandbouw én 
dragen positief bij aan herstel en verbetering 
van de biodiversiteit en landschapskwaliteit.

•   Extra inzet op een klimaatneutrale, circulaire 
economie en verdere reductie van  
NOx-emissies.

•   Het versneld gezond maken van onze mobiliteit 
door extra inzet op investeringsprogramma’s 
voor schoner vervoer.

•   Het realiseren van robuuste en 
klimaatbestendige watersystemen.



Voor de diverse sectoren

Natuur
•   Zet stevig in op het robuuster maken van 

natuur. Een robuuste natuur geeft op termijn 
ruimte voor ontwikkelingen in andere sectoren. 
Dit vraagt om extra investeringen en een 
combinatie van de maatregelen: herstel van 
het watersysteem, versneld afronden van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN), robuuster 
maken van de natuurgebieden, het beperken 
van negatieve invloeden van buiten en een 
voortzetting/versterking van goed beheer. 

•   Bij de gebiedsgerichte aanpak rondom 
natuurgebieden ligt er een kans om zowel de 
natuur robuuster te maken als een transitie 
naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw 
te bereiken. Natuurbeheerders willen graag nog 
meer samenwerken met de landbouw, waarbij 
we willen helpen de landbouw te extensiveren 
met behoud van een goed inkomen en meer 
biodiversiteit.

Landbouw
•   Zet in op een versnelling van de transitie naar 

een natuurinclusieve, kringlooplandbouw overal 
in de provincie, met prioriteit voor een brede 
kansrijke zone rond kwetsbare natuurgebieden. 
De Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit biedt 
hiervoor een gedeeld perspectief en uitstekende 
kansen.

•   Stel een transitiefonds in om natuurinclusieve 
kringlooplandbouw op bedrijfsniveau te 
bevorderen. Zie bijvoorbeeld https://wij.land/
portfolio-items/pilot-en-transitiefonds/.

•   Het programma Duurzame Melkveehouderij 
Drenthe zet in op kringlooplandbouw en 
duurzame toekomstbestendige bedrijven.  
Het programma werkt met een 
beloningssysteem voor de vermindering 
van stikstofemissies. Bouw dit programma 
uit tot een aantrekkelijke aanpak voor alle 
melkveehouderijen.

•   Stimuleer het efficiënter gebruik van mineralen, 
de aanwezigheid van koeien in de wei en 
eiwitarm voer.

•   Voor duurzame oplossingen op de lange termijn 
zal de kringloop zoveel mogelijk moeten worden 
gesloten. Stimuleer daarom bij voorkeur de 
ontwikkeling van extensievere bedrijfssystemen. 
Technische maatregelen kunnen voor de korte 
termijn onderdeel van de aanpak zijn, maar het 
is belangrijk te realiseren dat het effect daarvan 
alleen nooit voldoende kan zijn. Het is daarbij 
ook van belang dat het om maatregelen gaat 
waarvan de werking is aangetoond. Adequate 
monitoring is hiervoor essentieel.

Mobiliteit
•   De overstap naar emissievrij verkeer is de 

schoonste methode om uitstoot van stikstof 
te beperken. Dit betekent het stimuleren van 
elektrische auto’s, openbaar vervoer en fietsen.

•   Combineer snelheidsverlaging op provinciale 
wegen met het stimuleren van schoon verkeer. 
Vermindering van de maximumsnelheid scheelt 
niet alleen CO2 en stikstofuitstoot maar maakt 
wegen als de N34 en N381 ook veiliger. 

Industrie en gebouwde omgeving
•   In Drenthe is minder grootschalige 

industrie aanwezig dan elders in het land. 
Tegelijkertijd moet je ook hier verkennen wat 
bij grotere industriële bronnen van stikstof de 
mogelijkheden zijn om uitstoot te verminderen. 
Zorg er vervolgens voor dat deze maatregelen 
ook worden uitgevoerd. 

•   Ook de gebouwde omgeving en de bouwsector 
kunnen verder verduurzamen en daarmee de 
stikstofbelasting verminderen door de inzet van 
elektrisch bouwmaterieel en gasloos bouwen.

     Tip  
Ook Drentse steden kunnen het initiatief nemen 
voor een eigen stikstofreductieplan. Binnen de 
gestelde reductiedoelen kunnen zij met een 
mix van maatregelen bijdragen aan een lagere 
stikstofuitstoot uit de stad en zo ruimte creëren 
voor hun eigen duurzame ontwikkeling.
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Bouwstenen voor Drentse acties

https://wij.land/portfolio-items/pilot-en-transitiefonds/.
https://wij.land/portfolio-items/pilot-en-transitiefonds/.


Voor een integrale 
gebiedsgerichte aanpak
In een zone rondom kwetsbare natuurgebieden 
is extra stikstofreductie te bereiken in combinatie 
met het realiseren van doelen op het gebied 
van biodiversiteit, landschapskwaliteit, 
klimaat(adaptatie), water en landbouw. 
De combinatie en koppeling van gelden in 
gebiedsgerichte aanpakken kan zodoende zorgen 
voor een versnelling van het bereiken van doelen 
op meerdere terreinen. Voor het bereiken van  
de stikstofreductie stellen we de volgende 
insteek voor:

•   Formuleer regionale stikstofplafonds.  
Deze regionale stikstofplafonds worden via  
en gebiedsproces vertaald naar bedrijfsdoelen. 

•   Gebruik de versnelling van de realisatie van het 
NNN om het gebiedsproces op gang te brengen.

•   Extern salderen kan worden toegepast als 
uitkomst van een gebiedsproces.  
Zet de uitwerking hiervan onder regie 
van de provincie en werk dit samen met 
gebiedspartners zo snel mogelijk uit.

•   Stel per deelgebied vast waar de stikstof 
vandaan komt en zet vervolgens het instrument 
van sanering of verplaatsing van piekbelasters 
in als middel om ook andere beleidsdoelen  
te bereiken. 

•   Stel een provinciale grondbank in voor grond die 
vrijkomt bij extern salderen, het saneren  
of verplaatsen van piekbelasters en bedrijven 
die willen stoppen. Stel de vrijkomende gronden 
bij voorkeur ter beschikking aan ondernemers 
die de omslag naar natuurinclusieve 
kringlooplandbouw kunnen maken.

•   Neem als provincie een actieve rol in de 
gebiedsgerichte aanpak en zet het instrument 
herverkaveling op basis van de Wet inrichting 
landelijk gebied (Wilg) in.

•   Neem specifieke maatregelen bij industriële 
bronnen.

•   Verlaag plaatselijk in de nabijheid van kwetsbare 
natuurgebieden de snelheid op snelwegen en/of 
autowegen.

•   Investeer in een goed monitoringsprogramma 
om de voortgang op de genoemde doelen 
-biodiversiteit, landschapskwaliteit, 
klimaat(adaptatie), water en landbouw-  
samen goed in beeld te hebben.

•   Investeer blijvend in de kracht van samenwerken.

Voor het vergunningenbeleid 
en stimulering van duurzaam 
ondernemerschap
Het huidige vergunningenbeleid draagt niet bij  
aan de reductie van stikstof. Daarbij is het complex 
en sluit het niet aan bij ondernemerschap en  
de gewenste ontwikkeling naar een duurzamere 
bedrijfsvoering.

•   Wij pleiten voor borging van reductiedoelstellingen 
op bedrijfsniveau in de vergunning. Ga in dit 
kader na in hoeverre een reductiedoel op 
bedrijfsniveau kan worden vastgelegd in de 
Natuurbeschermingsvergunning. 

•   Kies waar mogelijk voor doelvoorschriften en 
ontwikkel samen met de sector, marktpartijen 
en financiers een flankerend beleid gericht 
op het stimuleren en belonen van duurzaam 
ondernemen.

•    Kies voor een beleidsregel waarin extern 
salderen aantoonbaar en feitelijk bijdraagt aan 
de reductie van stikstofuitstoot.

•   Verken de mogelijkheden van een 
provinciale stikstofbank, die bij salderen 
stikstofdepositieruimte uitgeeft onder de 
voorwaarde van substantiële stikstofreductie. 
Daarbij kan extern salderen gekoppeld worden 
aan de gewenste ontwikkelingen in de diverse 
gebieden.



Colofon
De notitie is een uitgave van de gezamenlijke  
Drentse natuur- en milieuorganisaties. 
Deze is samengesteld op basis van een ronde 
gesprekken over de mogelijke perspectieven en 
oplossingsrichtingen voor de stikstofproblematiek.

Assen, december 2019

Foto’s: Natuur en Milieufederatie Drenthe en  
Minko van der Veen (vlinder). 
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Natuur en Milieufederatie Drenthe

Voor de monitoring

•    Zorg voor een adequate, fijnmazige 
monitoring van natuurwaarden/
maatregelen en milieucondities,  
zodat de effecten van het nieuwe 
beleid ook zichtbaar en aantoonbaar 
worden en waar nodig tijdig kan worden 
bijgestuurd.

Met deze bouwstenen leveren we 
vanuit onze positie een bijdrage 
aan het oplossen van de huidige 
problematiek. Voor de korte, maar 
zeker ook voor de langere termijn. 
Om zodoende perspectief te bieden. 
Voor mens, plant en dier. 

Juist in Drenthe hebben de 
sectoren elkaar altijd goed kunnen 
vinden. Wij werken nu ook graag 
mee aan het samen vinden van 
oplossingen voor Drenthe. 
Dat is nu nodig en mogelijk. 

Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe.

www.nmfdrenthe.nl


