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Situering VL-NL stikstofsamenwerking

NL en VL kennen eenzelfde grote stikstofopgave 
Stikstof stopt niet bij de grens
Van belang om oog te hebben/houden voor grens-
overschrijdende effecten van elkaars stikstofaanpak 
Gezamenlijke uitdaging en opgave om het 
grensoverschrijdende stikstofprobleem aan te pakken



Situering VL-NL stikstofsamenwerking

Afspraken VL- NL top 4 november 2020
 informatie- en kennisdeling over diverse aspecten van het 

stikstofbeleid, en
 mogelijk gezamenlijk onderzoek
 voeren een structurele dialoog (zowel ambtelijk, bestuurlijk, 

provinciaal en politiek) om aanpak en beleid af te stemmen, 
zowel in het algemeen als in de grensregio’s in het bijzonder

 vanuit gezamenlijk belang samen het overleg aan te gaan met 
Europese Commissie

Vormgeven grensoverschrijdende samenwerking
 Periodiek overleg dep OMG en DG LGS
 Rondetafel VL-NL provincies: 22 feb 2022
 Bestuurlijk overleg VL-NL: 17 mrt 2022
 ‘Formele start pilots’: voor zomerreces 2022



Pilots provincies: Doelstelling

Pilots zijn een proeftuin om de samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland op grensregionaal niveau verder 
vorm te geven

Doelstelling pilots
(Lopende) ideeën van provincies met meer aandacht en focus 
ontwikkelen 
Bijdragen aan realisatie van elkaars doelen omtrent stikstof en 
Natura-2000 doelen in de grensregio



Pilots provincies: Kenmerken

Afgebakend grensregionaal gebied zoals een Natura 2000-
gebied of een economisch cluster

Tijdsduur = flexibel (met tussentijdse evaluatie)

Gericht op een ‘gezamenlijke aanpak’ in kader van bijv.:
Bronmaatregelen (reductie NH3 en NOx-emissies)
Natuurherstelmaatregelen
Toestemmingsverlening
…



Pilots provincies: Rolverdeling 

Rolverdeling
Provincies: initiëren waar gewenst pilots en coördineren 
uitvoering
DG LGS/RVO en dept OMG: faciliteren en zorgen voor verbinding 
landelijk-gewest en grensregio’s 
Vlaamse administratie: i.f.v. issue door dOMG, ANB, VLM, VMM
Nederlandse RVO: Projectleider RVO aangesteld om pilots van NL 
op weg te helpen. 



Onderwerp Beschrijving (coördinatie: Rijk en Gewest)

Bronmaatregelen
- Informatie/kennisdeling: nieuwe inzichten, innovatie, onderzoek
- Verkennen van (effectiviteit van) gezamenlijke maatregelen in

bepaald gebied (pilot)

Natuurherstel-
maatregelen

- Verkennen van grensoverschrijdende aanpak in N2000-gebied in
grensstreek (pilot) gericht op o.a. hydrologisch herstel, robuuster
natuurnetwerk, breder met water/bodem etc.

- Gezamenlijk inzetten op natuurinclusieve/extensieve landbouw?
Toestemmings-
verlening
en instrumenten

- Toetsingskaders: verduidelijken omgang met elkaars kaders
- Kennisdeling over instrumenten o.a. intern/extern salderen
- Ontwikkelen van grensoverschrijdende stikstofruimte

Data/meten/weten/
monitoring

- Betere uitwisseling van data over grens
- Betere/uitgebreide monitoring
- In kaart brengen van gezamenlijk feitenbeeld (i.f.v. pilots)
- Expertmeeting organiseren, event. gezamenlijke tool

ontwikkelen / bestaande tools uitbreiden, etc.
- Meer inzicht verkrijgen in depositie uit Wallonië, Frankrijk, VK en

Duitsland.

Pilots: Voorstellen



Pilots: Voorstellen
Onderwerp Beschrijving Coördinatie
Piloot Brabantse 
Wal en 
Kalmthoutse heide

- Bestaande pilot i.k.v. versnellingsaanpak, 
uit te breiden grensoverschrijdend met 
Vlaanderen/Kalmthoutse heide 
(gezamenlijk feitenbeeld, gezamenlijke 
onderlegger/strategie etc.)

Noord-Brabant/RVO 
en VL (te bepalen)

Piloot Zeeland - Verkennen reductiemogelijkheden voor 
internationale zeevaart en havengebied 
North Sea Port

Zeeland/RVO en 
VL (te bepalen)

Piloot NL Limburg - Grensgebied Belgisch Limburg 
(meetwaarden/systemen vergelijkbaar 
maken, gezamenlijk 
aanpak/bronmaatregelen t.b.v. reductie in 
natuurgebied, …) 

NL Limburg/RVO en 
VL (te bepalen)

Piloot Turnhouts 
vennengebied

- Grensoverschrijdend samenwerken bij 
uitwerking van het ontwikkelingsplan 

Gewest/bemiddelaar 
met N-Brabant en 
Rijk 



Turnhouts vennengebied: 1ste voorstel
Stand van zaken: 

Concept piloot (maart 2022) (zie word-document)
Doel en aanpak verder vorm geven

Bespreking: 
Maximaal samen sporen met “ontwikkelingsplan”:

(Waarom en Wat): Doelstelling scherp stellen zodat output maximaal 
maatwerkgebied dient
(Hoe) Bespreken van projectstructuur/samenwerkingsmodel

Gemaakte afspraken:
De intendant is vragende partij om coördinatie van piloot op te nemen
Bespreking op interdisciplinaire werkgroep van 2 juni
Katrien wordt geïnformeerd
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