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We zijn er blij met dat het college ervoor heeft gekozen ondanks de bijzondere tijden waarin wij
leven toch informatie wil delen over de stikstofproblematiek. We zijn benieuwd naar deze informatie
en hebben vooraf drie vraagpunten:
1. Waar zijn we in het schema van de Utrechtse aanpak?
2. We hebben vooraf een document gedeeld van de regio over FoodValley over extern
salderen. We hebben dat uiteraard gedaan omdat we ons er goed in kunnen vinden. Wij
hebben al eerder gewaarschuwd voor de grote gevolgen van het ongelimiteerd open stellen
van de mogelijkheden van extern salderen.
a. Is het mogelijk de schriftelijke vragen van de CU betreffende de opkoopactiviteiten
van de provincie Noord-Brabant nog voor de vergadering van woensdag te
beantwoorden en ons te doen toekomen?
b. Wat is de inzet van de provincie Utrecht in de landelijke discussie rondom extern
salderen?
c. Is het college het met ons eens dat het ongelimiteerd openzetten van de
mogelijkheid van extern salderen onwenselijke gevolgen heeft?
d. Wat denkt het college te gaan doen om deze onwenselijke gevolgen te voorkomen?
e. Wij willen oproepen om zuinig te zijn op de leefbaarheid van ons landelijk gebied.
Ons idee zou zijn om een agrarische omgevingscheck in te voeren. Als een boer wil
stoppen, moeten eerst andere agrariërs in zijn omgeving de mogelijkheid krijgen zijn
rechten op te kopen. Pas als er geen andere agrariërs zijn, moeten deze rechten uit
de agrarische markt gehaald worden. Kan het college zich in een dergelijke aanpak
vinden?
3. Wij hebben onlangs technische vragen gesteld over de aanvraag van vergunningen en wat
daarin moet worden meegenomen. Wij begrijpen uit de beantwoording van het college dat
andere provincies minder ver gaan. Wij willen het college met klem oproepen niet verder te
gaan dan de uitspraak van RvS. Laten we het agrariërs niet nog moeilijker maken dan ze het
nu al hebben. Wij krijgen wat dat betreft zeer zorgelijke signalen vanuit het veld, juist over
de provincie Utrecht.
a. Hoeveel wnb-vergunningen zijn er onder de nieuwe beleidsregels in Utrecht
verleend?
b. Kan het college toezeggen dat zij geen eisen stelt die andere provincies niet stellen?
VVD – Mw van Gilse

Ondervinden de herstel- en onderhoud maatregelen in de natura-2000 gebieden in deze periode
belemmeringen?

