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De commissie RGW bespreekt uitgebreid het Statenvoorstel Leidraad  gebierdsgerichte aanpak Stikstof en de 
statenbrief stand van zaken aanpak Stikstof. Het eerste stuk zal ter besluitvorming aan PS worden aangeboden. 
 
Door de fracties zijn er veel vragen ingediend, deze zijn grotendeels schriftelijk beantwoord, waarvoor de 
commissie haar dank aan de organisatie uitspreekt.  
De gedeputeerde benadrukt bij haar inbreng dat zowel de leidraad als de gebiedsgerichte aanpak een 
gezamenlijk spoor is. Het beschrijft het proces om tot resultaat te komen, om zo te komen tot afspraken. 
Waarbij vooral het gezamenlijk optrekken erg belangrijk is, juist in het gebied, waarbij de contacten met de 
gemeenten zo goed mogelijk benut worden. Om op deze manier te inventariseren waar en welke behoefte er 
in een gebied is. Integraliteit is hierbij van belang. Maatwerk is mogelijk, mits goed onderbouwd en passend. 
Daarnaast geeft ze nadrukkelijk aan, aan de hand van verschillende vragen, dat het een opgave voor alle 
sectoren is.  
Des gevraagd reageert de gedeputeerde dat we als provincie afhankelijk zijn van het rijk. Waarbij de 
gebiedsgerichte aanpak vanuit de provincie geldt als een Plus op het landelijk beleid. Gevraagd naar de 
organisatie antwoord de gedeputeerde dat ze het eens is met de opmerking over het opbouwen en afbouwen 
qua organisatie omvang. Het moet uiteindelijk weer staand beleid zijn, zowel bij het rijk als bij de provincie.  
Wat betreft de houdbaarheid van de vergunningverlening wil de gedeputeerde toe werken naar een 
vergunningssytemathiek die voor de lange termijn houdbaar is. Maar ook hierbij benadrukt ze dat ze 
afhankelijk is van de regelgeving vanuit het rijk. De gedeputeerde benadrukt het enorme belang van 
vertrouwen in dit gehele proces. Het is van belang dat we heldere doelstellingen hanteren, zoals beschreven in 
de SV Leidraad.  
 
Na uitgebreide behandeling in de commissie, concludeert deze dat het stuk rijp is voor beraadslaging in PS, als 
normaal debat. Hierbij merkt een drietal fracties (SGP, FvD en PVV) op dit bij voorkeur fysiek in een Provinciale 
Statenvergadering te doen.   
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