AANVAARD

Motie 22 Brede gebiedsgerichte aanpak
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bij elkaar op woensdag 23 maart 2022, aan de orde hebbende
het Statenvoorstel ‘Handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof’,
Constaterende dat:
• Het overschot aan stikstofdepositie op de natuur vanuit meerdere bronnen en sectoren afkomstig is;
• Op 15 juli 2020 motie 41 ‘Op naar een gezond stikstofniveau’ is aanvaard bij de bespreking van de
Leidraad gebiedsgerichte aanpak stikstof;
• Op 15 juli 2020 ook motie 42 ‘Lagere snelheid, hogere stikstofreductie’ is aanvaard bij de bespreking
van de leidraad gebiedsgerichte aanpak stikstof;
• Op pagina 25 van het handelingskader wordt gesteld: “Hoewel we op dit moment vooral inzetten op
instrumentarium binnen de landbouw en de uitvoering van het Programma Natuur, moeten alle
sectoren een bijdrage leveren. Flankerend lopen bijvoorbeeld het Regionaal Mobiliteitsplan, waarin de
klimaatopgave wordt vertaald voor mobiliteit, en de lobby met provincie Gelderland voor een
schonere binnenvaart”;
• Stikstofemissies in de vorm van NOx zich over grote afstand verplaatsen en daarmee een stikstofdeken
vormen over Nederland en daarbuiten;
Overwegende dat:
• Het handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof de leidraad gebiedsgerichte aanpak stikstof uit
2020 vervangt;
• Het voor het draagvlak van maatregelen in verschillende sectoren met relevante stikstofemissies, van
belang is om in alle sectoren gelijktijdig en serieus werk te maken van stikstofreductie;
• Motie 41 onder andere verzoekt om specifiek aandacht te geven aan “binnen de mogelijkheden voor
alle in het advies van de commissie-Remkes genoemde sectoren, voor wat betreft het eigen
takenpakket en de beschikbare financiële middelen, reductie van stikstofdepositie te realiseren”;
• Motie 42 het college onder andere verzoekt om de uitkomsten van onderzoek naar mogelijke effecten
van snelheidsverlagingen op provinciale wegen op stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden “…te
betrekken bij de gebiedsgerichte aanpak”;
• De huidige tekst in het handelingskader op pagina 25 naar het oordeel van Provinciale Staten
onvoldoende recht doet aan de passages uit moties 41, 42 en de brede opgave om in alle sectoren te
werken aan stikstofreductie;
• Het van belang is om ook snel werk te maken van de eerder genoemde stikstofdeken boven
Nederland en ver daarbuiten;
Dragen het college op:
• Om serieus en voortvarend werk te maken van de inspanningen die nodig zijn om ook buiten de
landbouwsector te komen tot reductie van stikstofemissies;
• Deze inspanningen gelijktijdig te verrichten met de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak

en deze te betrekken bij de gebiedsgerichte aanpak;
•

Provinciale Staten via de geplande informatiesessies te rapporteren over de voortgang op dit vlak;

En gaan over tot de orde van de dag.
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