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Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

SGP 1 Over deelgebied 1 wordt op pag. 8 gezegd: ‘Inzicht in de 
eisen die  de gunstige staat  van instandhouding stelt  en 
wat ervoor nodig is om die te bereiken.’ Wanneer kan dit 
inzicht geboden worden?

In 2017 zijn PAS-Gebiedsanalyses opgesteld als basis voor de 
beheerplannen. Hierin staan per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied 
de condities beschreven die nodig zijn om de gunstige staat van 
instandhouding te bereiken. Deze zijn uitgewerkt naar 
(herstel)maatregelen binnen de gebieden. Op dit moment wordt 
gewerkt aan de zogenaamde Natuurdoelanalyses. Dit zijn 
geactualiseerde Gebiedsanalyses met een beschrijving van aanvullende 
maatregelen, die inzicht gaan geven. De definitieve versies worden 
eind 2022 verwacht

2 Op  pag.  11  wordt  opnieuw  het  Nieuwkoops  initiatief 
aangehaald. In hoeverre is deze nog toepasbaar?

Door  de  25  km  afstandsgrens  in  Aerius  zijn  de  mogelijkheden  om 
stikstofruimte te verleasen aanzienlijk beperkt. Als saldonemer (partij 
die tijdelijk stikstofruimte least) waren oorspronkelijk bedrijven in de 
Rotterdamse haven in beeld. Deze liggen echter op een afstand van 
meer dan 25 km. Sinds eind vorig jaar zijn pogingen in het werk gesteld  
om  andere  saldonemers,  binnen  een  afstand  van  25  km  van  een 
saldogever, te vinden. De provincie heeft actief ondernemers op deze  
mogelijkheid  gewezen.  Voor  zover  ons  bekend  hebben  zich  tot  op 
heden geen bedrijven gemeld die saldonemer willen worden. 

3 Pag 18: aan welke grondinstrumenten wordt gedacht? Momenteel werkt het team Grondzaken  aan een provinciale 
Grondbank en stelt samen met het programma Stikstof  een 
Grondstrategie Stikstof op. De Staten zullen daar op termijn nader over 
worden geïnformeerd, op dit moment staat dit gepland voor de cie 
RGW van april.   

4 Er wordt gewerkt aan emissiedoelstelling. Betekent dit dat 
er tot die tijd nog niets gebeurd?

In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering zijn 
omgevingswaarden voor stikstof opgenomen. Deze hebben betrekking 
op het oppervlakte van de overbelaste habitats waarop, vóór een 
bepaalde datum, de stikstofbelasting zodanig is afgenomen dat de 
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Kritische Depositie Waarde niet meer wordt overschreden. Dit betreft 
een landelijke doelstelling, die doorvertaald wordt naar de provincies. 
Bovendien wordt de depositiedoelstelling doorvertaald in een 
emissiedoelstelling. Dit is een ingewikkeld proces en daarom 
tijdrovend. Ondertussen staat de aanpak zeker niet stil: de 
gebiedsprocessen worden verder opgebouwd en de instrumentkoffer 
gevuld. 

D66 5 Op blz. 17 en 18 komt de inzet van grondinstrumenten 
aan bod; dit blijft behoorlijk vaag. Mijn vraag is om dit wat 
specifieker te maken en dan met name wat de rol van de 
provincie is of zou moeten zijn.

Momenteel wordt door team Grondzaken gewerkt aan een provinciale 
Grondbank en samen met het programma Stikstof aan een 
Grondstrategie Stikstof. De Staten zullen daarover op termijn worden 
geïnformeerd. De exacte rol van de provincie zal daarbij nader 
beschreven worden.

ChristenUnie 6 In het Statenvoorstel wordt een aantal keer wat vaag 
gerefereerd aan problemen die geconstateerd werden bij 
de huidige leidraad. Kan dat concreter gemaakt worden? 
Ik heb het dan specifiek over de volgende drie passages: 
- Bij de argumentatie: “Tijdens deze uitwerking is 

geconstateerd dat de bestaande kaders niet altijd 
toereikend zijn voor de verdere uitwerking van de 
gebiedsprocessen.” Hoe schoten welke kaders 
tekort? 

- Bij de argumentatie: “Via de gestelde kaders in het 
Handelingskader wordt deze verbreding in aanpak van 
meerdere opgaven en integratie hiervan mogelijk 
gemaakt.” Blijkbaar schoot de leidraad daarin tekort, 
maar dit was daar toch ook onderdeel van? Waarin 
schoot de leidraad tekort op dit punt? 

- Bij de argumentatie: “Afgelopen periode hebben de 
partners het signaal afgegeven dat huidige kaders de 
beweging- en oplossingsmogelijkheden beperken en 
dat voor hen belangrijke onderwerpen onderbelicht 
zijn. Dit komt onder meer naar voren in de 

De Leidraad was een eerste stap om de complexe problematiek en de 
op dat moment (en overigens nog steeds) zeer dynamische omgeving 
van stikstof te duiden en richting te geven. De Leidraad heeft daarmee 
een sterk procesmatig karakter, en de kaders zijn eerder procesmatig 
dan inhoudelijk. 

De kaders die in de Leidraad omschreven staan, staan nog overeind 
maar hebben wel nadere invulling en duiding/richting gekregen. Onder 
meer door de verkenningen die in de deelgebieden zijn uitgevoerd, 
juridische ontwikkelingen en rechtelijke uitspraken, en stappen die 
door de rijksoverheid zijn gezet is het nu ook mogelijk een nadere 
invulling te geven.

Waar in de Leidraad wordt aangegeven dat heldere opgaven en 
duidelijke kaders aan de voorkant nodig zijn, wordt in het 
Handelingskader de focus gelegd op de staat van instandhouding, en 
wordt de integrale aanpak verder ingevuld met een aantal primaire 
opgaven. Dat is een aanscherping en verduidelijking ten opzichte van 
de Leidraad. 
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beschikbare speelruimte de focus die gelegd wordt op 
bepaalde onderwerpen.” Welke kaders waren dat? En 
hoe beperkten die de bewegings- en 
oplossingsmogelijkheden? Welke onderwerpen 
werden onderbelicht? 

Waar de Leidraad spreekt over de ambitie om met de stakeholders te 
werken aan een duurzaam toekomstperspectief, geeft het 
Handelingskader meer duiding over de opgaven en elementen die 
onderdeel uit moeten maken van dat toekomstperspectief. 

De nadere duiding en invulling in het Handelingskader geeft de 
provincie en haar partners meer houvast voor het vervolgproces, 
waarbinnen continu bezien zal moeten worden of verdere uitwerking, 
invulling of aanscherping aan de orde is.

GroenLinks 7 Pagina 21: “Er is maar beperkt ruimte binnen het behalen 

van de instandhoudingsdoelstellingen om toenames in 

stikstofdepositie toe te staan ten gunste van de 

vergunningverlening.”

 Waar zit die beperkte ruimte dan in volgens de 
Provincie Utrecht en kan er aangegeven worden hoe 
beperkt die ruimte is? Hoe verhoudt zich dat tot het 
verslechteringsverbod in de habitatrichtlijn?

Op het moment dat de instandhoudingsdoelen zijn behaald, ontstaat er 
ruimte om (enige) toename van de stikstofdepositie toe te staan. Het 
verslechteringsverbod schrijft voor dat dit er niet toe mag leiden dat de 
instandhoudingsdoelen opnieuw onder druk komen te staan. Dat is de 
beperking die het verslechteringsverbod met zich meebrengt. 
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