
Korte duiding Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)  
 
Vrijdag 10 juni ’22 maakte het Kabinet de plannen bekend voor het terugdringen van de 
stikstofuitstoot. Dit is onder andere vertaald in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).  
 
Het NPLG bevat in de kern: 

• Wat: De kaderstellende doelen voor onder andere emissiereductie van stikstof, 
broeikasgassen en waterkwaliteit. 

• Hoe: De structurerende keuzes, zoals het bodem en watersysteem leidend maken bij 
ruimtelijke planvorming:  

Dit werkt de Rijksoverheid verder uit in een ruimtelijke strategie tot een richtinggevend kader voor 
de gebiedsprogramma’s. 
 
Een puntsgewijze samenvatting:  

- Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt het stappenplan door en voor de 
Rijksoverheid voor een integrale gebiedsgerichte aanpak ten aanzien van de Europese 
internationale verplichtingen van drie kerndoelen:  

1) natuur (met als onderliggend doel de stikstofopgave); 

2) water (deadline KRW 2027)  

3) klimaat (tussendoelen 2030, klimaat neutrale samenleving in 2050). 

- In het NPLG worden richtinggevende keuzes en (regionale) doelen vastgelegd zodat 

landelijke doelen gehaald worden. Dit vormt de basis voor de uitwerking van integrale 

gebiedsprogramma’s door de provincies. Op 1 juli 2023 dienen de gebiedsprogramma’s te 

worden vastgesteld. Planning:  

 
  

- De verantwoordelijkheid voor de gebiedsprogramma’s komt bij de provincies te liggen. Er 
kan gemotiveerd van het NPLG worden afgeweken als uit de gebiedsprocessen blijkt dat een 
andere verdeling passender is. Er is namelijk nog geen rekening gehouden met andere 
sectoren zoals industrie en mobiliteit (NOx).  

- De nieuwe, richtinggevende stikstofdoelen staan weergegeven in de kaart (zie bijlage) met 
globale emissiereductiegebieden. Het betreft een doorvertaling van de landelijke 
doelstelling van 74% van het areaal onder de Kritische Depositie Waarde (KDW) in 2030. De 
Kaart is opgesteld op basis van modelmatige berekeningen. Er is gerekend met een reductie 
van 39 ton NH3 vanuit de landbouw (veehouderij). De KDW blijft leidend. 

  



- Aan hand van de kaart zijn er 5 typen emissiereductiedoelstellingen: 
o 12%: is de minimale reductie voor gebieden met minder beperkingen vanuit water, 

bodem, natuur en Stikstof 
o 47% Transitiegebied en veenweidegebied 
o 58% Gelderland voor depositiepotentie (80% stal en 18% veld) 
o 70% ringbenadering rondom stikstofgevoelige N2000 gebieden, uitgezonderd 

Gelderland 
o 95% voor N2000-gebieden én NNN-gebieden. 

- Transitiegebied (47%): Gelden dominante water en bodemopgaven (Kader Richtlijn Water, 
KRW). 

- Depositiepotentie (58%): De aanpak als geheel wordt effectiever als extra reductie wordt 
bewerkstelligd bij bronnen in midden-Nederland (Gelderland) die relatief veel depositie 
veroorzaken op alle Natura 2000-gebieden. Deze bronnen zijn niet alleen centraal gelegen, 
maar bevinden zich ook dichtbij het grootste Natura 2000-gebied op land: de Veluwe. Door 
hier extra te reduceren, ontstaat er meer ruimte in heel Nederland.  

- Ringenbenadering (70%): Bij deze aanpak wordt er een ring van een x aantal (kilo)meters 
om Natura 2000-gebieden gelegd. Daarbinnen wordt vervolgens een steviger 
reductiepercentage gehanteerd. Deze ringenbenadering (waaronder de omvang van de ring) 
zal nader ingevuld worden in de gebiedsprocessen. 

- NNN-gebieden (95%): Natuur Netwerk Nederland zijn natuurgebieden, aangewezen door 
provincies, en betreft bestaande natuurgebieden (o.a. Natura 2000-gebieden), nieuwe 
provinciale natuur en gebieden waar natuur wordt gecombineerd met landbouw (zoals 
veenweidegebieden) die worden beheerd door provincies, natuurorganisaties en 
particuliere grondeigenaren.  

- Het Kabinet zet een nieuwe autoriteit in die gaat kijken naar gebieden waar er verschil zit 
tussen de waargenomen natuurkwaliteit en de Kritische Depositie Waarde (KDW). De 
‘Ecologische Autoriteit’ zal de gebiedsprogramma’s toetsen, gebruikmakend van de 
natuurdoelanalyses en de analyses van de Kader Richtlijn Water (KRW). Hierbij dient 
rekening worden gehouden met de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen volgend 
uit de Vogel en Habitatrichtlijn (VHR). Het is onbekend hoe deze ecologische autoriteit gaat 
landen in de provinciale gebiedsprogramma’s en in hoeverre maatwerk mogelijk is. 

- Het RIVM heeft namens het Kabinet het NPLG nader uitgewerkt. Voor meer informatie zie 
‘Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (78 pagina’s)’. Daarnaast wordt 
binnenkort via www.aanpakstikstof.nl ook de kaarten per provincie gepubliceerd. Let op: 
deze informatie is nog niet definitief, aangezien in oktober 2022 aanvullende doelen vanuit 
het NPLG samen met andere ruimtelijke keuzes (o.a. woningbouw, water, natuur, klimaat) 
worden gepresenteerd.  

 
Kortom, het NPLG is dus een richtinggevend en kaderstellend document vanuit de Rijksoverheid. 
Naar aanleiding van het NPLG gaat de meest interessante informatie zijn ‘wat komt er in de 
provinciale gebiedsprogramma’s?’. De provincies zullen, zoals het Kabinet wil, definitieve keuzes 
moeten maken en uitwerking en invulling moeten geven in gebiedsprogramma’s voor de zomer van 
2023. De provincies zien uitdagingen in het verwezenlijken van de stikstofplannen van het kabinet, 
zie: Provincies verwachten lastige discussies over stikstofaanpak - Nieuwe Oogst  
 

  

http://www.aanpakstikstof.nl/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/06/10/provincies-verwachten-lastige-discussies-over-stikstofaanpak


Bijlage: Kaart Richtinggevende emissiereductiedoelstellingen per gebied 

 


