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Geachte heer Van Amerom,

In het kader van uw rol als adviesorgaan op grond van het 'Instellingsbesluit provincie Utrecht AVPgebiedscommissie Utrecht West vragen wij u advies over het volgende.
De provincie Utrecht heeft, net als de andere provincies, de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een
gebiedsgerichte aanpak in het kader van de stikstofproblematiek. De basis voor deze aanpak ligt in een goede
gebiedsanalyse, om uiteindelijk te kunnen bepalen op welke wijze we het best de beschikbare middelen kunnen
inzetten.
De meest effectieve en maatschappelijk gewenste inzet van middelen en instrumenten willen we graag in
samenspraak met belangrijke stakeholders in het gebied bepalen, waaronder de gebiedscommissie Utrechtwest. Wij verwachten in de loop van maart de resultaten van een uitgebreide bronnenanalyse beschikbaar te
hebben. Op basis daarvan kunnen vanaf het tweede kwartaal gerichte stappen worden gezet om tot reductie
van stikstofbronnen te komen.
Voor dit moment willen we u vragen of u, vanuit uw adviserende rol en kennis en contacten uit het recente
verleden:
•

•

ondernemers kent die overwegen om te gaan stoppen met hun onderneming / overwegen hun activiteiten
te wijzigen en die we eventueel gericht kunnen benaderen als bronnenanalyse is afgerond. Het is in dit
stadium nadrukkelijke niet de bedoeling om contact op te nemen met deze ondernemers. Het gaat om
kennis die al voorhanden is binnen het netwerk van uw organisatie.
andere aanbevelingen kunt doen in dit verband (bijvoorbeeld wat volgens u de processtappen kunnen zijn
om tot (vrijwillige) reductie van stikstofbronnen te komen). In dat geval deze graag bondig omschrijven.

Het resultaat willen we graag opgeleverd zien in briefvorm met bijgevoegd een lijstje van mogelijke stoppers /
omvormers inclusief adressen.
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Wellicht ten overvloede vragen wij u vertrouwelijk om te gaan met deze vragen, de gevraagde informatie kan
gevoelig liggen.
Wij ontvangen uw advies graag uiterlijk eind februari.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht
namens

ing. D. Martens
Procesmanager stikstofaanpak
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