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Onderwerp: Protocol depositiebank Utrecht 
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Aan Provinciale Staten 
 

Inleiding 
Op 7 februari 2011 heeft u de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht 
2011 (VSN) vastgesteld. In artikel 20 van de VSN staat dat Gedeputeerde Staten nadere regels 
vaststellen over de wijze waarop de depositiebank gevuld wordt en depositierechten worden 
uitgegeven. Door middel van dit Protocol depositiebank Utrecht geven GS uitwerking aan het gestelde 
in artikel 20 van de VSN. 
 
Aanleiding 
De depositiebank Utrecht is een essentieel onderdeel van de stikstofverordening VSN. De bank maakt 
het mogelijk om veebedrijven die willen uitbreiden, gebruik te laten maken van stikstofdepositie van 
bedrijven die gestopt of gekrompen zijn. Om de bank goed te laten werken en om de 
salderingsbesluiten juridisch houdbaar te maken, is het noodzakelijk om regels op te stellen voor de 
werkwijze en het gebruik van de bank.  

Voorgeschiedenis 
Zie inleiding 
 
Essentie/samenvatting 
Het Protocol depositiebank Utrecht bevat regels voor de werkwijze en het gebruik van de 
stikstofdepositiebank. De depositiebank vormt een belangrijk onderdeel van de verordening VSN, die 
per 1 maart van kracht is geworden. In het Protocol wordt duidelijk gemaakt hoe de depositiebank 
werkt, welke stappen gezet moeten worden, door wie, wanneer en onder welke voorwaarden. Het is 
noodzakelijk om dit in een protocol te beschrijven, om salderingsbesluiten van de bank voor de rechter 
stand te laten houden. 
 
Meetbaar/beoogd beleidseffect 
1. Het weer op gang brengen van de vergunningverlening ingevolge de Nbw voor veehouderijen in de 
omgeving van beschermde natuurgebieden in de provincie Utrecht 
2. Het beperken van de stikstofdepositie op beschermde natuurgebieden.  
 
Financiële consequenties 
Nee 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Per 1 maart 2011 worden de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 en de Beleidsregel voor 
beschermde natuurmonumenten van kracht. Omdat het voor de juridische houdbaarheid van belang is 
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dat de werking van de depositiebank vanaf het begin gegarandeerd wordt, wordt het Protocol voor de 
depositiebank met terugwerkende kracht per 1 maart 2011 van kracht. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie Ruimte, Groen en Water 
Het Protocol depositiebank Utrecht 2011 voor kennisgeving aan te nemen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De plv.secretaris, drs. K. Wisotzky MBA 
 


