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MEMORANDUM 
 
BRIEF AAN MINISTER VAN DER WAL OVER 
DUIDELIJKHEID RONDOM AANKOPEN STIKSTOFRUIMTE 

 

DATUM 08‑12‑2022 
VAN Mirjam Sterk 
BIJLAGE Brief aan minister Van der Wal over duidelijkheid rondom aankopen van 

stikstofruimte 
 
 
Afgelopen week heeft u in een aantal media berichten kunnen lezen over het aankopen van stikstofruimte door 
Royal Schiphol Group. Naar aanleiding daarvan heb ik contact gezocht met de CFO van Royal Schiphol Group , 
Robert Carsouw. Tijdens dat gesprek heb ik hem gezegd het onwenselijk  te vinden dat er wordt gezocht naar 
stikstofruimte in onze provincie. Ik heb gemeld dat ik door middel van een brief minister Van der Wal zal oproepen 
om actie te ondernemen tegen het aankopen van stikstofruimte door partijen als Royal Schiphol Groep omdat dit 
onze gebiedsprocessen doorkruist en de Provinciale Staten op de hoogte zal brengen. Deze brief treft u als bijlage 
bij dit memo aan. Met de heer Carsouw is afgesproken dat er op korte termijn een vervolggesprek zal plaatsvinden.   
 
Aanvullend hierop meld ik dat ik mede naar aanleiding van actualiteitenmotie 110 op mijn verzoek en samen met 
gedeputeerde Drenth van de provincie Gelderland vorige week overleg heb gehad met Rijkswaterstaat en minister 
Harbers. Ook hier is gesproken over de frustratie uit de krant de aankopen door RWS te moeten vernemen. Tijdens 
dat gesprek zijn goede afspraken gemaakt. Zo komt er een vast contactpersoon aan weerszijde die die zaken 
bestuurlijk doorzet. Ook wordt bekeken of restruimte van stikstof ingezet kan worden voor boeren die nog ruimte 
nodig, zoals PAS melders. Tenslotte onderzoeken we of we de gronden die zijn verkregen terug kunnen kopen van 
de Rijksvastgoeddienst.  
 
Hiermee heb ik gehoor gegeven aan de oproepen uit de motie om 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 en 
het Rijk te verzocht 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. 
 
 
 


