
Hieronder staat een citaat uit het advies van het adviescollege (blz. 37-38). 

Rol Rijksoverheid  

Voor de Rijksoverheid is een belangrijke rol weggelegd voor het oplossen van het 
vraagstuk, door:  

• Het waar nodig ontwikkelen van wet- en regelgeving en formuleren van beleid in 
afstemming met de provincies (waaronder het verankeren van de ‘Algemeen Verbindend 
Verklaring best environmental means’ in Rijkswetgeving, bijvoorbeeld in de vorm van 
een Besluit emissiearme bedrijfsvoering).  

• Financiering van maatregelen; het Rijk stelt voldoende financiële middelen ter 
beschikking voor:  
- een intensivering en versnelling van maatregelen gericht op herstel van Natura 

2000-waarden;  
- een door de provincies uit te voeren regeling voor gebieds- en doelgerichte 

verwerving of sanering;  
- stimulering van de toepassing van ‘best environmental means’ (praktijk en techniek) 

in alle sectoren;  
- de in te richten ondersteuningsstructuur (helpdesk), vanuit de 

systeemverantwoordelijkheid voor de stikstofproblematiek. 
• Het goede voorbeeld geven met eigen projecten.  
• Zorgdragen voor een snelle actualisatie van alle relevante informatie, zoals 

emissiefactoren, landgebruikskaarten en habitatkaarten en die informatie – via de 
helpdesk – beschikbaar stellen aan alle belanghebbenden.  

Rol provincies  

De provincies spelen in beleid en uitvoering een cruciale rol. Samengevat is voor de 
provincies in dit vraagstuk de volgende rol weggelegd:  

• Optreden als gebiedsregisseur en vanuit die rol invulling geven aan gebiedsgerichte 
aanpak:  
- regie voeren voor verwerving of sanering (zie paragraaf 4.2.1);  
- in afstemming met het Rijk beleidsregels formuleren voor afroming van latente 

ruimte en gerealiseerde emissiereducties, prioritering bij aanpak knelpunten, eisen 
aan aanvragers/ecologische onderbouwing, randvoorwaarden interne en externe 
saldering;  

- intensivering en versnelling van maatregelen gericht op herstel van Natura 2000-
waarden.  

• Inzet van financiële middelen vanuit verantwoordelijkheid voor natuurbeleid.  
• Uitvoering geven aan een landelijke systematiek voor monitoring, dataopslag en 

informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens.  
• Het goede voorbeeld geven met eigen projecten.  

Een aantal terreinbeherende organisaties heeft aangegeven waar mogelijk te willen 
versnellen, natuur te versterken en eventueel ook te bezien waar terreinen kunnen worden 
uitgewisseld, bijvoorbeeld voor het creëren van nieuwe natuur en bufferzones. De provincies 
zijn als gebiedsregisseur de aangewezen partij om deze beweging op gang te brengen.  

 



Rol gemeenten  

De rol van gemeenten voor de aanpak van dit vraagstuk laat zich als volgt samenvatten:  

• Bevoegd gezag (vergunningverlener en handhaver) voor (bouw)projecten en 
evenementen in het kader van de Wabo.  

• Verantwoordelijkheid voor (de uitvoering van) gemeentelijke projecten.  
• Inzetten van ruimtelijk beleid en voorwaarden formuleren in bestemmingsplannen.  
• Het goede voorbeeld geven met eigen projecten. 


