
Actualiteitenmotie 110 Afspraak = afspraak

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 16 november 2022. 

Constaterende dat: 

• Het Rijk en de provincies in 2020 bestuurlijke afspraken hebben gemaakt om elkaar te informeren
over voornemens tot opkoop van (agrarische) bedrijven in het kader van extern salderen;1

• De provincies niet door het Rijk geïnformeerd zijn over het opkopen van boerderijen ten behoeve
van stikstofruimte voor de verbreding van de A27;

• Er geruchten gaan dat ook andere (semi)overheidsinstanties op de markt actief zijn om
stikstofruimte op te kopen;

• De provincie is gestart met het voorbereiden van de gebiedsprocessen waarin stikstofreductie moet
worden gerealiseerd en waarvoor het moeilijk is het vertrouwen van betrokken partijen te behouden
en te verkrijgen en hen aan tafel te krijgen en te houden;

Overwegende dat: 

• Het zowel wenselijk als noodzakelijk is voor de bestuurlijke samenwerking tussen overheidslagen
om elkaar vroegtijdig en volledig op de hoogte te stellen van voornemens en uitvoeringen die beide
overheidslagen treffen;

• Het stikstofdossier een gevoelig dossier is en om het vertrouwen van betrokken partijen te behouden
en te krijgen de overheid als een betrouwbare partner in beeld moet zijn;

• De Provincie de opdracht en de ambitie heeft om stikstof reductie vanuit de gebiedsgerichte aanpak
samen met de betrokken partijen bottom-up te realiseren en er voor dit kwetsbare proces vertrouwen
nodig is en een helder en transparant speelveld;

Spreekt uit dat: 

• Het onwenselijk is dat het Rijk of andere overheidsinstanties stikstofruimte opkopen buiten de
provincie en de gebiedsprocessen om.

Verzoekt het college: 

• Met het Rijk in gesprek te gaan over het belang van een open en transparant speelveld als
belangrijke voorwaarde voor het slagen van de gebiedsprocessen.

• Het Rijk te verzoeken zorg te dragen voor het voorkomen van het opkopen van stikstof door (semi)-
overheidsinstanties in de provincies, buiten GS om om de gebiedsprocessen te beschermen.

• Om te onderzoeken met de Provincie Gelderland wat de mogelijkheden zijn om stikstofvergunningen
niet in te trekken als uiterste middel om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden.

En gaat over tot de orde van de dag. 
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1 Antwoord op Kamervragen van het lid Bisschop van 13 oktober 2020: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z16620&did=2020D40461 
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