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De commissie Ruimte, Groen en Water heeft het statenvoorstel uitvoerig besproken. Het 
stikstofbeleid is complexe materie met veel kanten. De meeste fracties toonden zich redelijk 
positief over de gang van het zaken het afgelopen jaar en over de voorgestelde wijzigingen in 
de verordening. Voorafgaand sprak LTO-Noord in. Zij vonden het beeld over de 
vergunningverlening iets te rooskleurig; er staan acht bedrijven in de wacht. Zij pleiten voor 
een individuele legalisatie aanpak van alle interimuitbreiders. Ook hebben ze liever een meer 
bestuurlijke dan een strikt juridische insteek. Vraag was ook hoe het zit met de opheffing van 
de externe werking bij Natuurbeschermingswetgebieden. 
 
De commissie constateerde in evaluerende zin breed dat de verleden jaar ingestelde 
Verordening gewerkt heeft. De vergunningverlening aan agrarische bedrijven is weer op gang 
gekomen en de stikstofdepositie is gedaald. Bij dat laatste werd wel de vraag gesteld of de 
daling van de stikstofdepositie aan de verordening te danken is of te maken heeft met afname 
van andere depositiebronnen zoals verkeer. Gedeputeerde de heer Krol zegde toe hierover nog 
voor de statenvergadering van 4 juni informatie te verschaffen. 
 
In de discussie was er ook veel aandacht voor de vraag hoe aan te kijken tegen de 
zogenoemde interimuitbreiders in de periode 2004-2011. Sommigen noemden hun 
uitbreidingen tegen de regels en daarmee illegaal, en zouden willen dat dit gedrag niet 
beloond wordt. Anderen gaven aan dat de situatie met allerlei regelgeving en diverse 
overheden zo onduidelijk was, dat de uitbreidingen te goeder trouw geweest zijn.  
 
De gedeputeerde gaf aan dat er wat hem betreft een cesuur lag in september 2009. Voor die 
tijd was de situatie onduidelijk. Daarna echter niet en is er ook niet stringent gehandhaafd 
door de provincie. Hij verwacht dat de handhaving in 2013 weer helemaal op orde is met 
voldoende capaciteit. De groep 2009-2011 zal hij kritisch bekijken. Bij de informatie voor de 
statenvergadering zal hij ook aangeven wat de depositiebijdrage van interimuitbreiders is. Hij 
gaf ook aan dat per geval gekeken gaat worden naar de legalisatie. De leges wordt verhoogd 
naar 1000 euro om meer kostendekkend te zijn, met het hele proces van vergunningverlening 
is ongeveer een bedrag van 9500 euro gemoeid. Een leges mag nooit een boete element in 
zich hebben, maar dient altijd gerelateerd te zijn aan een reële overheidsprestatie. 
Verschillende fracties vroegen zich af of er toch geen bonus-malus prikkels mogelijk zouden 
kunnen zijn. 
 
Verder werd in het debat nog gevraagd: waarom er niet voor een generaal pardon is gekozen 
bij de interimuitbreiders, zoals in Gelderland. Gedeputeerde Krol gaf aan dat in dit proces 
juridische precisie altijd samengaat met bestuurlijk handelen. Gelderland loopt juridische 
risico’s. Hij gaf aan wel te blijven kijken naar hoe de ontwikkelingen elders met een andere 
aanpak zijn, maar hij is tevreden met de Utrechtse aanpak, die blijkt te werken. 
Het gaat om ongeveer 480 interimuitbreiders waarvan de verwachting is dat er ongeveer 325 
gelegaliseerd kunnen worden. Essentieel voor het slagen van het beleid is het in kaart brengen 



van bedrijven die stoppen. Immers zij moeten de depositiebank vullen. 70%  van de bank 
wordt weer uitgekeerd, maar dan moet wel eerst de bank 100% gevuld zijn. Er zal actief naar 
“stoppers” gespeurd worden. In het toegezegde memo voor de statenvergadering zal de 
gedeputeerde ook nog ingaan op eventuele mogelijkheden voor prioritering bij de 
vergunningverlening voor bedrijven al naar gelang hun aard, hun behaalde voordeel en hun 
gedrag. Sommige fracties gaven aan dat interimuitbreiders een oneigenlijk voordeel behaald 
kunnen hebben op bedrijven, die zich wel tijdig aan de regels gehouden hebben. 
 
Ook waren er veel vragen naar de verhouding provinciaal beleid en rijksbeleid. Gedeputeerde 
Krol gaf aan dat gelet op de demissionaire regering voorgenomen rijksregelgeving in de 
nieuwe Natuurwet en de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) waarschijnlijk min of meer 
stil ligt de komende tijd. Dat is des te meer reden om als provincie door te gaan. 
Mailwisselingen hierover kunnen, indien de commissie dit zou wensen, ter beschikking 
gesteld worden. Hij zal alert blijven op de rijksontwikkelingen. 
 
Met in acht neming met het voorafgaande en in afwachting van de nadere informatie van GS, 
acht de commissie RGW dit statenvoorstel voldoende voorbereid voor behandeling in 
Provinciale Staten van 4 juni 2012. 
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