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Opwaarderingsverzoek en technische vragen m.b.t. SB Brieven stikstofproblematiek 
 

Fractie # Vraag/input Antwoord/reactie 
SGP 1 Opwaarderingsverzoek: Ik wil het onderwerp 

stikstof graag weer bespreking in de 
commissie. Ik wil een update van de huidige 
stand van zaken van de inrichting van de 
gebiedsprocessen en de communicatie met 
de minister.  
 
 

Tijdens de infosessie van 7 september zal 
een stand van zaken gegeven worden over 
de inrichting van de gebiedsprocessen. 
 
In de zomerperiode is een aantal brieven 
ontvangen van de minister. Daarnaast heeft 
het overleg met Remkes en de provincies 
plaatsgevonden. Er is geen formeel contact 
geweest met de minister. Er wordt een 
werkbezoek voorbereid. 

SGP 1 Begrijpen wij het nu goed dat de provincie 
aan de lat staat om de legalisering van PAS-
melders te regelen met behulp van 
Rijksfinanciering? Zo ja, wat gaat de 
provincie Utrecht daar nu voor stappen in 
zetten? 

Dat is juist. Als eerste stap wordt een 
projectleider aangesteld om dit te gaan 
organiseren. 

 2 Wat heeft de provincie Utrecht ingebracht in 
het overleg met Remkes? 
 

De provincie heeft de volgende punten 
ingebracht: 
Provincie steunt de noodzaak van herstel 
van de natuur. Er zijn nog steeds veel 
vragen over de uitvoering van de startnotitie 
NPLG. Specifiek is ingegaan op de status 
van het kaartje uit de startnotitie, aandacht 
gevraagd voor het oplossen van de PAS 
melders en de verschillen in opgaven in de 
grensoverschrijdende N2000-gebieden. 
 
Daarnaast heeft het IPO namens alle 
provincies het volgende ingebracht: 
Geef realistische doelen en tijdpad 
gebaseerd op alle benodigde informatie, op 
basis van de integrale doelen richten 
provincies zich op een volwaardig NPLG 
traject met alle sectoren, ambtelijk wordt 
doorgewerkt aan de lopende 
gebiedsprocessen om vertraging te 
voorkomen, de haalbaarheid van de 
deadline voor het opleveren van het 
gebiedsprogramma is afhankelijk van 
duidelijkheid van het kabinet. 

 3 Kan er een analyse komen van de 
antwoorden van de minister in relatie tot de 
aangenomen PS-moties van juli? 

In de informatiesessie van 7 september 
wordt hier nader op ingegaan 

 4 Wanneer wordt een antwoord verwacht op 
de nog openstaande vragen?  
 

We hopen dat het rapport van Remkes en 
de kabinetsreactie daarop meer 
duidelijkheid gaat creëren. 

D66  5 In de Statenbrief staat bij de toelichting op 
de brief van 1 augustus/legalisatie PAS-
melders 'De 250 miljoen wordt gelijkelijk 
over de provincies verdeeld, tenzij de 
provincies zelf met een ander voorstel voor 
de verdeling komen'. Dit lijkt bijzonder 
onlogisch omdat het niet te verwachten is 
dat de PAS-melders gelijkelijk over de 
provincies verdeeld zullen zijn. > Is er al een 
ander voorstel? Of wordt daaraan gewerkt? 

Er is nog geen ander voorstel. Dit 
onderwerp wordt voor het eerst besproken 
in de Ambtelijke Commissie Stikstof van 8 
september. Andere wijze van verdelen zijn 
mogelijk, allemaal met voor- en nadelen. We 
kunnen ons voorstellen dat gestart wordt 
met deze verdeling en dat gaande het 
proces wordt bekeken of een andere 
verdeling meer gaat opleveren. 
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VVD 6 "Deze bijeenkomst is qua organisatie goed 
verlopen. Er is van de zijde van de 
deelnemers aan de bijeenkomst grote 
waardering uitgesproken voor de wijze 
waarop de provincie Utrecht invulling heeft 
gegeven aan het gastheerschap en ook voor 
de bereidheid om deze bijeenkomst in het 
provinciehuis te doen plaatsvinden."(p. 2). Is 
er ook meer te zeggen over de inhoudelijke 
verloop en inhoudelijke inzet van de 
provincie Utrecht in dit gesprek? 

Het betrof hier het eerste gesprek onder 
leiding van de heer Remkes. Deelnemers 
waren vertegenwoordigers van 
boerenorganisaties. 
De provincie Utrecht was voor dit gesprek 
slechts gastheer, geen deelnemer. 

 7 p. 2 onder punt 4: Hoeveel gesprekken zijn 
er precies beoogd? In de brief wordt 
gesproken over 5 augustus als eerste 
gesprek en 22 augustus met de sector 
overheden. Zijn er reeds meer gesprekken 
gepland/voorgenomen? 
 

Inmiddels zijn alle geplande gesprekken 
gevoerd, u heeft daarvan wellicht kennis 
genomen via de media. 
Er zijn gesprekken gevoerd met de volgende 
sectoren: 
5 augustus: boerenorganisaties; 
15 augustus: natuurorganisaties; 
17 augustus: de sector bedrijfsleven met: 
VNO-NCW, MKB-Nederland en Bouwend 
Nederland; 
18 augustus: ketenpartijen en banken in 
relatie tot de landbouw en voedselketen 
(veel partijen hebben geweigerd deel te 
nemen); 
22 augustus: overheden (provincies, Unie 
van Waterschappen en VNG). 

 8 op 7 september staat de infosessie stikstof 
gepland. Ik ben ervan uitgegaan dat er dan 
voldoende ruimte is voor vragen aan de 
ambtelijke organisatie en de gedeputeerde 
over de stand van zaken en de brieven 
onder deze statenbrief. Indien dat niet het 
geval is zou ik deze statenbrief graag 
opwaarderen.  

 

Deze ruimte is er op 7 september! 

 


