
Integrale 
gebiedsgerichte aanpak



Opgave
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Vier nationaal en internationaal dwingende doelen:

• Natuurherstel en –verbetering (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn);

• Stikstofreductie (2030: 50% procent minder stikstofuitstoot en 74% van de 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond niveau);

• Klimaatopgave landbouw en landgebruik (2030: 60% minder 

broeikasgassen);

• Wateropgave (Kaderrichtlijn water; 2027) .



Kaders van de aanpak
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› Voortbouwend op structurele aanpak Stikstof (incl. legalisatie PAS-melders)

› Integraal

› Gebiedsgerichte aanpak en nationale regie

› Onontkoombaar

› Perspectief voor de landbouw

› Evenredige verdeling over sectoren

› Toetsing door Ecologische Autoriteit

› Samenwerking met provincies en andere overheden en met betrokken sectoren 

en maatschappelijke partijen (als partners van het Versnellingsakkoord)



› Transitiefonds 25 miljard

– Doelstelling om vanaf 2024 operationeel te laten zijn

– 2022 geen verloren jaar laten zijn (versnellingsopties provincies)

› Regieorganisatie voor de uitvoering (RTLG)

› Instrumenten en maatregelen (verduurzaming, innovatie, opkoop en 

afwaardering)

– Internetconsultaties tot en met 12 juni 2022: Maatregel gerichte aankoop en Landelijke 

beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

› Monitoring, evaluatie en bijsturing

Ondersteunend
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› Vastleggen (regionale) doelen stikstof, water en klimaat

› Vastleggen gebiedsprocessen en uitgangspunten 

› Ontwikkeling van een samenhangende uitvoeringsstructuur

Nationaal Programma Landelijk Gebied
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Juni 2022 Richtinggevende regionale doelen stikstof in startnota NPLG
Oktober 2022 Aangevulde keuzes en doelen natuur, water en klimaat
Voorjaar 2023 Uitgewerkt ontwerpprogramma NPLG inclusief planMER

(met zienswijzeprocedure)
1 juli 2023 Vaststelling definitieve gebiedsdoelen en het bijbehorende

maatregelenpakket in provinciale gebiedsprogramma’s



› Per gebied bepalen wat de opgave is;

› De kenmerken van een gebied, in het bijzonder bodem en water, zijn sturende 

factoren;

› Landelijke en aanvullende regionale, bindende doelen op de opgaven (opgeteld 

behalen landelijke doelen) en afspraken over bijbehorende maatregelen en 

middelen;

› Ruimtelijke keuzes geven kaders en randvoorwaarden aan wat er lokaal moet 

gebeuren (o.a. overgangsgebieden landbouw-natuur, het beheer van grond- en 

oppervlaktewater op de hoge zandgronden); 

› Onderzoek naar landschapsgrond als instrument.

Gebiedsgerichte aanpak
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En verder
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› Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (ontwerp ligt tot en met 5 juli

2022 ter inzage op de site van RVO);

› Instellingswet Transitiefonds;

› Verankering doelen in wetgeving;

› Houdbaarheid toestemmingsverlening (juli 2022).


