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Excellentie, 

De afgelopen periode is veel te doen geweest over het opkopen van stikstofruimte ten behoeve van rijkswegen 

en Schiphol. En dit terwijl het al enkele jaren niet lukt om stikstofruimte voor de legalisatie van PAS-melders te 

verkrijgen. Het gevolg is dat het draagvlak bij de agrarische sector om mee te werken aan de Gebiedsgerichte 

Aanpak Landelijk Gebied (GGA-LG) flink is aangetast. Dit is één van de redenen waarom het Stikstofcollectief in 

Utrecht heeft aangegeven niet met de GGA-LG te willen starten. Deze week was wederom in het nieuws dat 

Schiphol Group stikstofruimte in de provincie Utrecht heeft aangekocht. 

Mijn dringende oproep aan u is dan ook om haast te maken met wetgeving rondom het eerste recht van aankoop 

van stikstofruimte door de overheid. Ik zie dat het op dit moment eenvoudiger is voor private partijen om 

stikstofruimte te kopen dan voor overheidspartijen die te maken hebben met het risico op staatssteun. 

Daarnaast wil ik u oproepen om duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheid om een ‘schot’ te plaatsen tussen 

NOx en NH3. Wellicht kan dit voorkomen dat partijen als de Schiphol Group stikstofruimte in de provincie Utrecht 

opkopen, die daardoor niet meer beschikbaar zou zijn voor de legalisatie van de PAS-melders en de transitie van 

het landelijk gebied.  

Ik wil graag op korte termijn in een persoonlijk gesprek een nadere toelichting geven op bovenstaande en de 

urgentie die ik ervaar rondom dit vraagstuk. Graag verneem ik van u welke planning u voor u ziet om deze 

urgente vraagstukken aan te pakken. Tevens kunnen we dan ingaan op de onderwerpen zoals benoemd in uw 

brief van 19 juli 2022 waarin u aangeeft graag met het bestuur van de provincie Utrecht in gesprek te gaan. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Namens hen, 

 

drs. W.R.C. (Mirjam) Sterk 

Gedeputeerde Landbouw, Natuur, Bodem, Water, Stikstof, Sport en Bestuur 

 

Cc: Minister van IenW en Provinciale Staten provincie Utrecht 


