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Commissieadvies Handelingskader gebiedsgerichte aanpak Stikstof
Tijdens de commissie worden er veel vragen gesteld, voor de volledige weergave verwijzen we naar het verslag.
Hierbij geven we een beknopte weergave van de onderwerpen die uitvoerig besproken zijn.
Een aantal fracties benoemt de behoefte om dichter bij dit onderwerp betrokken te zijn, in eerdere stadia was dat al
het geval, de laatste periode heeft men dat gevoel wat minder. De frequentie van gesprekken over Stikstof mag wat
betreft de commissie wel (weer) omhoog.
De gedeputeerde biedt aan de commissie hier uitvoerig over te informeren (Instrumentarium, salderen,
gebiedsregels, gebiedsagenda, stikstofbank, propositiekader, etc.). Afgesproken wordt dat na het vaststellen van
het handelingskader er een gesprek met de commissie komt om andere zaken uit de stikstofaanpak (Zoals stikstofen doelenbanken en (Extern) salderen), alvorens GS hierover besluiten neemt.
Een van de onderwerpen die in de commissie veelvuldig aan bod komt is Salderen, intern en vooral extern, vele
fracties worstelen hiermee. De gedeputeerde geeft aan dat ze graag bereid is dit in een vervolgsessie nader toe te
lichten.
Over het stikstofregistratiesysteem en de doelenbanken ontvangen fracties graag meer toelichting op de verdere
uitwerking. Hoe is de prioritering van de doelen van deze doelenbanken, welke volgorde gaat men hanteren, hoe
worden die gevuld, waarvoor gaat het precies een oplossing zijn, etc. De gedeputeerde snapt dat er een boel
vragen zijn, die ze graag beantwoordt, maar benadrukt ook de doelenbanken en het extern salderen geen directe
relatie hebben met het handelingskader. Het voorliggende handelingskader bouwt voort op de eerder vastgestelde
Leidraad gebiedsgerichte aanpak Stikstof en geeft verdere kaders voor de gebiedsgerichte aanpak. Aan de hand
van het handelingskader worden de gebiedsprocessen verder doorlopen, wat uiterlijk 1 juli 2023 tot een
gebiedsplan moet leiden dat de provincie bij de minister van LNV moet aanleveren. Aanvullend instrumentarium
komt nog en wordt aan de hand van dit handelingskader ontwikkeld.
Gevraagd werd naar de legalisering van de PAS-melders, hierop geeft de gedeputeerde aan dat hierbij het Rijk en
niet de provincie verantwoordelijk is om daarvoor stikstofruimte te vinden en dat de provinciale doelenbanken
daarvoor niet bedoeld zijn. Ze zegt hierover een memorandum toe. Daarnaast komt er nog een schriftelijke
beantwoording van de gedeputeerde over de stand van zaken rondom de latente ruimte. Voor een overzicht van
mogelijke bouwprojecten die hinder hebben van de Stikstof verwijst ze naar gedeputeerde Van Muilekom.
Al met al leven er een boel vragen en zorgen bij de commissie, hierover voeren zij graag in Provinciale Staten van
23 maart het gesprek met de gedeputeerde. Besloten wordt dat het stuk rijp is voorberaadslaging. De commissie
adviseert dit Statenvoorstel als normaal debat te agenderen voor de Statenvergadering van 23 maart 2022.
Voorzitter van de commissie,
Mw. mr. S.F. van Ulzen
Commissiegriffier,
Mw. M.L. Engelsman
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