
Brabantse aanpak stikstof
Provincie Noord-Brabant

Teveel stikstofuitstoot is slecht voor de natuur. Met onze aanpak 
gaan we een dalende lijn van stikstofdepositie op beschermde 
natuur tot stand brengen. Tegelijkertijd bieden we ruimte aan 
maatschappelijke en economische activiteiten. Dat vraagt om 
een nieuwe balans.
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Samen met onze partners werken we aan een realistische aanpak met een 
zo groot mogelijk draagvlak. Gezamenlijke inzet van alle sectoren is nodig!
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We koppelen de aanpak stikstof aan andere opgaven, zoals klimaat, 
energie, economie en kringlooplandbouw.

Niets doen is geen optie. Er zijn geen taboes voor oplossingen als die 
bijdragen aan het doel.

Gebiedsgerichte aanpak Beleidsregel Natuurbescherming Maatregelen Veehouderij ì Generieke maatregelen

In de 14 stikstofgevoelige gebieden in Brabant werken 
we samen met partners in het gebied aan reductie van 
stikstofdepositie én het realiseren van ontwikkelruimte 
door:

Bronmaatregelen, bijvoorbeeld door het 
aankopen van grote stikstofbronnen (vooral 
veehouderijbedrijven).

jL Versnellen en intensiveren van natuurherstel.

Het bepalen van concrete doelstellingen voor 
de afname van stikstofdepositie per gebied.

Samen met betrokkenen aan gebiedstafels 
werken aan maatwerk en meerwaarde.

Afspraken Rijk en provincies
^ : Intern salderen

Uitbreiden door stikstofruimte vrij te maken op 
eigen locatie, binnen de vergunde én feitelijk in 
gebruik zijnde stikstofruimte.

^1 Extern salderen
H..1 Nieuw initiatief of bestaand initiatief uitbreiden 

door stikstofruimte over te nemen van ander 
bedrijf dat (gedeeltelijk) stopt.

Stikstofopbrengsten
Door implementatie stalaanpassingen 100/6 
voor natuur.

Daarnaast inzet op 
Ô 'Use it or lose it'

■ J Niet gebruikte stikstofruimte vervalt na een tijd.

Ô Verleasen
H..İ Stikstofruimte tijdelijk beschikbaar stellen voor 

andere activiteiten.

Emissie

I
Niet-gerealiseerde 

capaciteit

Feitelijk
gerealiseerde
capaciteit

Vergunde
activiteit

Samenhang tussen verschillende maatregelen, met 
duidelijkheid en overzicht voor veehouders en ruimte 
voor innovatie.

r Beleidsregel
natuurbescherming

Ondersteunende 
maatregelen en 

andere instrumenten

Interim omgevings- 
verordening

Warme sanering 
varkenshouderij (Rijk) Ĵ

1 januari 2021
Uiterlijke datum voor vergunningaanvraag 
schonere stal.

lokt
2022

1 oktober 2022
Uiterlijke datum waarop emissiearm stalsysteem 
gerealiseerd moet zijn.

Q1
2020 Q1 2020

Ie kwartaal 2020 start uitwerking 
innovatiespoor.

Keuzetool voor veehouders

Alle sectoren dragen bij aan de reductie van stikstof, in 
samenhang met landelijk beleid. Investeren in innovaties 
is in alle sectoren belangrijk. Daarnaast zetten we ons 
in voor drempelwaardes om ontwikkelingen mogelijk 
te maken.

L „Industrie
» relatief kleine bron van emissies 

en depositie
* reductie door innovaties 
» provincie zet zich in voor o.a. 

drempelwaarde en kennisdeling

1 Bouw
« relatief kleine bron van emissie en depositie 
« uitstoot verminderen door bijvoorbeeld 

elektrificatie
» met sector inzetten voor doorgaan 

projecten

Mobiliteit
» water en vliegverkeer:

(inter)nationale inzet 
» wegverkeer:

smart mobility, toekomstbestendig OV, 
elektrificatie vervoersmiddelen

Veehouderij


