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Vragen m.b.t. informatiesessie Stikstof RGW 13 januari 2021 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SGP 1 Hoe lopen de grenzen van de drie gebiedstafels? 

 
Zie bijgaand kaartje onder aan de tekst. De gebiedstafels Zuid-West en Noord-
West zijn na de 1e bijeenkomst van de gebiedstafels samengevoegd tot 1 
gebiedstafel. Daarmee doe ik de toezegging aan de SP gestand - gedaan 
tussen het debat in uw Staten van 15 juli vorig jaar over de Leidraad 
Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof - om de governance van de gebiedstafels van 
tijd tot tijd tegen het licht te houden en die waar mogelijk af te schalen. Er zijn nu 
2 gebiedstafels; één voor het westelijke deel van Utrecht en één voor het 
oostelijke deel van de provincie 

 2 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de aangedragen 
oplossing door agrariërs rond de Nieuwkoopse plassen? Is er al 
zicht op bruikbaarheid van hun werkwijze? 

Er heeft de afgelopen maanden intensief overleg en onderzoek plaats 
gevonden. Over de goede intenties en gedachtegang van het initiatief waren alle 
betrokken partijen (overheid, agrariërs en natuurorganisaties) het al snel eens, 
maar een praktische en juridisch houdbare uitwerking is niet eenvoudig 
gebleken. In dit kwartaal  wordt nog de eerste besluitvorming verwacht, waarbij 
een proef wordt voorzien waarin het initiatief voor Utrecht provinciebreed en in 
Zuid-Holland in een deel van de provincie wordt uitgerold.  

 3 Is er al meer bekend over de praktijk van extern salderen en de 
gevolgen daarvan in provincies die deze mogelijkheid al hebben 
opengesteld? 

Stand van zaken aanvragen i.h.k.v. extern salderen per 15 december: 
· In Limburg is één definitief besluit genomen (waartegen beroep is ingesteld) en 
één ontwerpbesluit genomen waarbij extern saldo is ingezet. 
· Noord-Brabant heeft tot en met 24 november vijf aanvragen ontvangen. 
· Zeeland maakt, met het sluiten van de zienswijzetermijn op de 
ontwerpvergunning (waarop geen zienswijzen zijn ingediend), het eerste 
definitieve besluit gereed. 
· Overijssel, Flevoland en Groningen hebben nog geen formele aanvragen 
ontvangen. 
 
Het aantal  ontvangen aanvragen en verleende vergunningen is dus nog zéér 
beperkt. En de mogelijke gevolgen zijn dan ook nog niet in kaart gebracht.  
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