
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 18-11-2019 

AAN Leden Commissie Ruimte Groen en Water 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot  

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Beantwoording technische vragen PvdA, CU en SGP over stikstof cie. RGW 20/11/2019  

Geachte leden van de Commissie Ruimte Groen en water,  
 
De fracties van PvdA, ChristenUnie en SGP hebben in de voorbereiding van de commissie RGW van 20/11/2019 
een aantal technische vragen gesteld over de stikstofaanpak. Hieronder vindt u de antwoorden. 
 
 
PvdA 
 
Vraag: Goed dat dit zo zorgvuldig wordt aangepakt. Het ziet er wel heel tijdrovend uit. Is er een 
tijdsplanning? Worden er op korte termijn informatiebijeenkomsten in onze provincie georganiseerd? Bijv. 
over AERIUS waar zoveel vragen over zijn?  
 
De gebiedsprocessen vereisen een gedegen voorbereiding en zijn mede afhankelijk van: 

- Nieuwe beleidsregels 
- Duidelijkheid in de opgave voor de PU 
- Beschikbaarheid (nieuwe) instrumenten 
- Financiële middelen 

 
De Commissaris van de Koning heeft het initiatief genomen voor een Provinciale Regietafel Stikstof, voor de 
Provincie Utrecht. Daarin hebben diverse belangengroeperingen zitting. In de Statenbrief wordt nader ingegaan 
op de rol van de Regietafel. Wij zijn voornemens om een bijeenkomst te organiseren voor gemeenten, gegeven 
hun specifieke rol en verantwoordelijkheid als de nieuwe beleidsregels vastgesteld zijn.  
 
 
ChristenUnie 
  
Vraag: Waarom richten wij een provinciaal kennispunt in naast het informatiepunt van ‘Bij12’?  
 
De behoefte aan informatie verschilt en er moet goed gekeken worden welke rol en positie de provincie heeft. Mede 
op basis daarvan zal een communicatiestrategie worden uitgewerkt voor het Programma.  
 
De Helpdesk is aanvullend op die van BIJ12, er zal dus altijd eerst verwezen worden naar BIJ12. Het moet inwoners 
van de provincie een ingang bieden om meer specifieke vragen voor onze provincie te stellen. De Helpdesk kan 
ook de ingang worden voor andere vragen dan die mbt de beleidsregels, bijvoorbeeld als het gaat om de 
gebiedsprocessen of om mogelijkheden af te tasten om met de provincie in gesprek te gaan over de mogelijkheden 
voor bedrijfsbeëindiging. 
 
 
SGP:  
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Vraag: Hoe heeft het college de afgelopen tijd contact gehad met de agrarische sector om samen te 
komen tot een verantwoorde aanpak van het stikstofoverschot?  
 
Antwoord: Het college heeft de agrarische sector, evenals de bouwsector, mobiliteit, recreatie, TBO’s en 
natuurorganisaties uitgenodigd voor een bestuurlijke bijeenkomst en daar de sectoren de ruimte gegeven om met 
elkaar in dialoog te gaan en zorgen te delen. Dit overleg wordt met enige regelmaat herhaald in de vorm van een 
Provinciale Regietafel onder leiding van de commissaris. 
 
Vraag: Zijn de beleidsregels zoals besproken tijdens het boerenprotest nog steeds onderwerp van 
gesprek met partijen als de LTO?  
 
Antwoord: Hierover is door Rijk en provincies gezamenlijk aangekondigd dat er begin december duidelijkheid wordt 
gegeven. Onze intentie is om de verschillen tussen provincies en Rijk weg te nemen. Dit moet leiden tot een set 
beleidsregels die uitvoerbaar zijn, tot vermindering van stikstofdepositie leiden en leiden tot besluiten die bij de 
rechter overeind blijven. 
 
 
Vraag: In hoeverre ziet het college kans via de Europese landbouwsubsidies geld richting dit soort 
innovatieve projecten te laten komen vanuit de Europese Unie, tenslotte toch de veroorzaker van de huidige 
crisis. 
 
Antwoord: Veel POP3-thema’s sluiten aan op duurzame ontwikkelingen in de landbouw, waaronder het 
terugdringen van onder andere stikstof. Het gaat dan om maatregelen die leiden tot een geringer 
grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende 
stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en 
gewasbeschermingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en 
bodemvruchtbaarheid). 
 
De huidige maatregel ‘Fysieke Investeringen voor uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector 
2019’ is overschreven. Dat betekent een extra impuls in de transitie en duurzaamheid van onze agrarische sector. 
Méér landbouwers krijgen daarmee een financiële steun in de rug om te investeren in die transitie en in hun 
toekomst. 
 
Het huidige Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 loopt af. Binnen het kader van de nieuwe periode 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2021 – 2017) is Nederland bezig een Nationaal Strategisch Plan GLB op te 
stellen. Hierin zal een samenhangend pakket aan maatregelen worden voorgesteld, met name gericht op de 
gewenste transitie in de landbouw. Omdat er vertragingen zijn (door o.a. EU verkiezingen, Brexit) zal de volgende 
GLB periode pas later ingaan. In de tussenjaren 2021 – 2023 zullen er hoogstwaarschijnlijk EU-subsidies 
beschikbaar komen die, met de huidige verordening als onderlegger, ingezet kunnen worden voor de transitie in de 
landbouwsector. Omdat de doelstellingen in de Landbouwvisie overlappen met de doelstellingen van het huidige 
POP3 biedt dit ook voor de komende jaren een kans om innovatieve projecten te ondersteunen. 


