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Geachte voorzitter/leden,

Op 21 april van dit jaar hebt u het Koersdocument Drentse aanpak stikstof vast-

gesteld. Dit Koersdocument beschrijft onze inzet en aanpak voor de Gebieds-
gerichte aanpak stikstof. Wij hebben de opdracht om deze in te richten als uit-
vloeisel van de Wet stikstofreductie en natuurherstel die per 'l juli 2021 in
werking is getreden en moet leiden tot een Gebiedsplan Stikstof voor Drenthe.

Koersdocument Drentse aanpak stikstof
ln het Koersdocument staat onze ambitie voor de gebiedsgerichte aanpak ver-
woord:

Met onze stikstofaanpak wilÍen we:

r de mogeliikheden onderzoeken om nieuwe ontwlkkelingen opgangte brengen zonder natuur

extra te schaden (6. 3 Habitatrichtl$ n, verde r HR)

r een veerkrachtíge natuur in stikstofgevoellge Natura 200Ègebieden realiseren (6.1, 6.2 HR).

. Bïdragen aan een daling van de stikstofdepositie, eventueelaanvullend op of vervangend aan

de bronmaatregelen van het Rijk (6,1 en 6.2 HR)

De eerste stap op weg naar het gebiedsplan is het systematisch in kaart brengen
en ontsluiten van de beschikbare informatie rondom de twaalf Drentse stikstof-
gevoelige Natura 20OO-gebieden en het geven van een globaal overzicht met mo-
gelijke maatregelen en oplossingen.

Deze stap is nu gezet met het opleveren van de 'Gebiedsverkenningen stikstof'
Wij ontsluiten hierbij een veelheid aan informatie voor eenieder die zich be-

trokken voelt bij de stikstofproblematiek. De relevante beleidsvelden zijn be-
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trokken, zodat er nu al sprake is van een document met een hoge informatie-
waarde op vele terreinen. ledereen heeft zo toegang tot dezelfde basisinfor-
matie en kan van daaruit bijdragen aan vervolgstappen.

Op zichzelf leveren de Gebiedsverkenningen geen keuzes op, maar zij vormen
een noodzakelijke stap om daartoe op een gedragen wijze te komen. Een waar-
devolle stap is hiermee gezet.

Gebiedsverke n ningen sti kstof
De Gebiedsverkenningen stikstof Drenthe zijn een interactieve viewer waarin ver-
schillende data over stikstofemissie en -depositie, alsmede over de stikstofgevoe-
lige natuur in Drenthe in kaartbeelden bijeen zijn gebracht. Via de viewer kunt u
antwoord krijgen op vragen als: Wat zijn de natuurdoelstellingen in dit gebied

en hoe staat de natuur ervoor? ln hoeverre heeft de natuur in dit gebied te lijden
onder een overmaat aan stikstofdepositie? Waar komt die stikstof vandaan
(sectoren)? Hoe ontwikkelt de depositie zich richting 2030? Daarnaast zijn maat-
regelen voor natuur en ten behoeve van reductie van stikstofdepositie en de

koppelkansen met andere opgaven in het landelijk gebied globaal verkend.

De online viewer vindt u via www.provincie.drenthe.nl/stikstof en geeft inzicht in

stikstofdata van de twaalf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Drenthe.
U vindt de links naar de Gebiedsverkenningen voor elk van de twaalf gebieden

onderaan deze brief. De Gebiedsverkenningen beslaan elk ongeveer 40 à
60 pagina's en zijn ook als pdf te downloaden.

De informatie is vaak complex en het bijeenbrengen ervan vraagt zorgvuldigheid
en is daarmee een tijdrovende klus gebleken. Er is veel informatie beschikbaar,
die echter niet altijd geschikt is om te verwerken of compleet. Sommige infor-
matie is vanuit privacy-oogpunt niet openbaar, bijvoorbeeld waar het gaat om in-
formatie op bedrijfsniveau. Met de Gebiedsverkenningen ontsluiten wij zo goed

mogelijk wat wij op dit moment weten. De inhoud is gebaseerd op meerdere
openbare databronnen van onder meer het RIVM, Aerius en relevante beleids- en

beheerplannen van provincie en maatschappelijk partners.

De viewer zal in de toekomst aangepast en aangevuld worden met nieuwe infor-
matie en inzichten. Enkele ontwikkelingen die daartoe aanleiding geven zijn:
- eind dit jaar komt een nieuwe versie van Aerius uit, op basis waarvan wij de

gegevens in de Gebiedsverkenningen moeten bijwerken;
- er zal helderheid komen over de wijze waarop de in de Wet stikstofreductie

opgenomen reductiedoelen voor stikstofdepositie al dan niet vertaald
worden naar provincies en/of sectoren en/of gebieden;

- landelijk loopt een aantal trajecten door die voor Drenthe informatie zullen
verschaffen over onze opgave: de IPO-stikstofanalyses en de Natuurdoel-
analyses;

- voor een aantal Natura 20O0-gebieden lopen er onderzoeken waarvan de re-

sultaten interessant kunnen zijn voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof (in

de desbetreffende Gebiedsverkenningen staat dit vermeld wanneer dat het
geval is).
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Tot slot in dit verband zal ook de Kabinetsformatie naar verwachting conse-
quenties hebben die van belang zijn voor onze gebiedsgerichte aanpak stikstof

Vervolg
De Gebiedsverkenningen vormen het startpunt en de bouwsteen voor het ver-

dere proces van de gebiedsgerichte aanpak stikstof. De komende periode gaan

wij over de opbrengsten uit de Gebiedsverkenningen actief in gesprek met onze
partners, waaronder terreinbeheerders, organisaties vanuit de landbouw en het
bedrijfsleven, gemeenten en waterschappen. Dit doen wij in diverse bijeenkom-
sten. De inzet is uiteindelijk te komen tot een gedragen Gebiedsagenda, waaraan

iedereen een bijdrage levert.

Het proces voor de Gebiedsagenda's wordt de komende tijd verder uitgewerkt en

start in het voorjaar van2022. Hierbij zetten wij in op een brede aanpak, waarbij
we de doelen voor stikstof en natuur combineren met de inzet op de doelen voor
de Kaderrichtlijn Water (KRW) en klimaat en waarbij we nadrukkelijk aandacht
hebben voor de effecten van de maatregelen op de leefbaarheid en de sociale en

economische gevolgen voor het Drentse platteland. Het werken aan de reductie
van stikstof in de gebiedsgerichte aanpak is nodig voor vergunningverlening.

Na het vaststellen van de Gebiedsagenda's kan tot uitvoering worden over-
gegaan. Dit gebeurt op basis van een Gebiedsplan Stikstof voor Drenthe. Dit
moet volgens de Wet stikstofreductie en natuurherstel in 2023 vastgesteld zijn.

Achtergrond: Wet stikstofreductie en natuurherstel
ln de Wet stikstofreductie en natuurherstel liggen doelen vast voor vermindering
van de neerslag van stikstof in2025,2030 en 2035. ln de wet is vastgelegd dat in
2025 4O%, in 2030 50% en in 2035 74o/o van het areaal aan stikstofgevoelige
Natura 2000-natuur niet meer te kampen mag hebben met een overbelasting aan

stikstof. Provincies zijn op basis van de wet gehouden aan het realiseren van een

Gebiedsgerichte aanpak stikstof waarin hun bijdrage aan het realiseren van de

doelen helder wordt gemaakt.

Afrondend
Via de reguliere bijpraatmomenten in uw Commissie Omgevingsbeleid zullen wij
u blijven informeren over de voortgang van de Gebiedsgerichte aanpak stikstof.
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ln het eerstvolgende bijpraatmoment zullen wij de Gebiedsverkenningen nader
toelichten.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlagen:
Gebiedsverkenning Mantingerzand:
https://storymaps.arcgis.com/stories/2253a0efe25e415cb054f06bcab06033

Gebiedsverkenni ng Witterveld :

https://storymaps.arcg is.com/stories/8aaf9baf 1 3ab4c2ca92916fa8c036de3

Gebiedsverkenning Norgerholt:
https://storymaps.arcgis.com/stories/83190e1431f 54140b5569b0127f895bb

Gebiedsverken n ing Mantingerbos:
https://storymaps.arcgis.com/stories/5414c00b927 a4cd49cb2e78396ee4a65

Gebiedsverkenning Holtin gerveld :

https://storymaps.arcg is.com/stories/8d865b2c3df64591 b 1c3818883581 daa

Gebiedsverken ni ng Fochteloërveen:
https://storymaps.arcais.com/stories/085c64691c514b7c8Í996fb4c57dcfcd

Gebiedsverken ning Elperstroomgebied :

https://storymaps.arcgis.com/stories l1424a79aef5a4aeb8a6c08b8ee1 84c58

Gebiedsverken n ing Dwingelderveld :

https://storymaps.arcgis.com/stories/bd9aabb8bf654d 1 'l a6ee9dea818b6053

Gebiedsverken n ing Drouwenerzand :

https://storym a ps.a rcg is.com/stories n 8ÍÍ36307 O8048c08fc7a0 1 992 1 24bd6

Gebiedsverkenning Drents Friese Wold en Leggelderveld:
https://storymaps.arcgis.com/stories 162b2d9fd85504c39a224Í1O229ea2e7 a

Gebiedsverkenni ng Drentsche Aa-gebied :

https://storymaps.arcgis.com/stories/a651 69882c7046758b91 a623f4cd2b56

Gebiedsverkenni ng Bargerveen:
https://storymaps.arcgis.com/stories lc7 d4acbcl e'!f4d2c846c66cf0c801 baf


