
        

 

           
 
19 april 2022 
 
Betreft Oproep Drentse Stikstofaanpak 
 
 
 
Aan het college van Gedeputeerde Staten en leden van  Provinciale Staten 
 
 
 
Recent is de hoofdlijnenbrief gecombineerde aanpak natuur, water en klimaat in landelijk gebied en van het 
bredere stikstofbeleid van Minister van der Wal verschenen en besproken in de Tweede Kamer.  
 
Woensdag 20 april spreekt u met elkaar over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van de 
stikstofproblematiek en de voortgang van de voorbereiding van het programma Stikstofreductie en 
Natuurverbetering van het Rijk. Wij geven voor deze bespreking graag onze visie en overwegingen mee. 
 
Doorbreek de impasses 
Wij maken ons grote zorgen over het gebrek aan voortgang in Drenthe. De stikstofsituatie, de slechte staat 
van de natuur maar ook de impasse waarin de vergunningverlening zich nu al jaren bevindt, het is een 
samenhangend geheel. Het is nu aan Rijk en provincies om samen tot een doorbraak te komen.  
 
Nog steeds zien we onduidelijkheid en ook strijd tussen provincie en Rijk over wie welk aandeel moet gaan 
leveren. Ondertussen zijn zowel bedrijfsleven als de natuur vooral op zoek naar toekomstperspectief. Voor 
beiden doelen dient er nu doorgepakt worden. 
De hoofdlijnenbrief van Minister van der Wal straalt dit ook uit en bevat naast deze ambitie ook een groot 
aantal instrumenten en middelen om hier direct mee aan de slag te gaan. Er dient dan ook snel duidelijkheid 
gegeven te worden over de inzet en effecten van de generieke maatregelen en de opgaven die provinciaal 
voorliggen.  
Voorkomen moet worden dat Rijk en provincies elkaar de bal blijven toespelen. Met het steeds weer ter 
discussie stellen van noodzaak en doelen, ieders aandeel daarin en de meetmodellen, schieten we niks op. 
Op basis van de voorstellen in de hoofdlijnenbrief zijn de provincies nu zelf aan zet. Wij roepen de provincie 
Drenthe op om hier zelf mede invulling aan te geven. Het Rijk nodigt ons daar nadrukkelijk voor uit. 
 
Aan de slag! 
Op provinciaal niveau kijken wij terug op zo’n 2 jaar bijpraten over een gebiedsgerichte aanpak zonder dat 
daar met de betrokken partijen al concrete stappen in zijn gezet en voortgang op wordt geboekt. Wij hebben 
hier – evenals andere partners- inmiddels al vaker diverse bouwstenen voor aangedragen. Wij zien, naast de 
complexiteit, de kansen en mogelijkheden die ons landelijk worden geboden.  
 
Inmiddels signaleren we grote verschillen met provincies die al veel verder zijn met voorbereidingen, zoals 
beleidsontwikkeling voor overgangsgebieden, instrumentontwikkeling en financiële claims richting Rijk 
gekoppeld aan proactieve voorstellen van wat een provincie zelf kan aanpakken via gebiedsgericht beleid. 
Dus onze oproep aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten is: pak deze handschoen op.  
 
De gebieden in met een duidelijk verhaal  
De gebiedsgerichte aanpak voorziet in bijeenkomsten met allerlei betrokkenen. De Minister spreekt over het 
belang van gelijkwaardige inbreng van alle partners. Tegen zulke algemene uitgangspunten heeft niemand 
bezwaar. Maar het bevat tegelijk alle componenten voor een Poolse landdag. Van onze kant willen we 
nogmaals benadrukken dat de doelen, kaders, randvoorwaarden en instrumenten vooraf helder moeten zijn, 
wil zo’n gebiedsgerichte aanpak kans van slagen hebben. Dat is wat het bedrijfsleven vraagt en wat de natuur 
nodig heeft. Dus geen blanco discussie starten in 12 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.  
 
Omdat de Drentse bouwstenen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied al in de zomer van 2023 
klaar moeten zijn, zal dit een plan op hoofdlijnen worden. Het zal niet mogelijk zijn om daarvoor alles al op 
individueel niveau door te spreken.  
 

  



Waar we nu al enkele jaren een kritische en afwachtende provincie Drenthe hebben gezien die vooral veel 
verwacht van het Rijk en van vrijwillige technische maatregelen en onvoldoende helder is over de 
veranderopgave, vragen we nu meer helderheid, regie en daadkracht. Dat hebben het bedrijfsleven en de 
natuur nodig. 
 
Wij menen dat hiervoor op provinciaal niveau nog een flinke huiswerkopgave ligt en willen daar graag onze 
denk- en samenwerkingskracht voor inzetten. Laten we dus met vereende krachten werk maken van een 
proactieve Drentse aanpak waarmee we de impasses kunnen doorbreken! 
 
Samenvattend luidt onze oproep: 
- doorbreek de impasse; neem regie en toon daadkracht voor een proactieve Drentse aanpak; 
- zorg samen met het Rijk voor duidelijke doelen en kaders;  
- vertaal de urgentie en de wettelijke termijnen naar een heldere planning en    
- breng partijen bij elkaar en daag hen uit om constructief en creatief mee te denken. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Sonja van der Meer, Stichting Het Drentse Landschap 
Reinder Hoekstra, Natuur en Milieufederatie Drenthe 
Jan Gorter, Vereniging Natuurmonumenten 
Bert Hummelen, Staatsbosbeheer 
 
 


