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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Maatregelenpakket kamerbrief 13 november 

Geachte mevrouw Van Elteren, 

Toelichting: 
Namens de Groenlinks-fractie heeft u op 14 november 2019 vragen ingediend naar aanleiding van de op 13 
november gepubliceerde kamerbrief waarin een maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek (en de PFAS 
problematiek) wordt aangekondigd. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Is er overleg geweest met de provincie Utrecht over dit voornemen van het kabinet? Zo ja: welk 
standpunt heeft u aan het Rijk overgebracht? 

Antwoord: 
Wij hebben vanuit de provincie Utrecht geen rol gehad bij het opstellen van de aangekondigde 
maatregelen. 

2. Hoe kijkt het college van Gedeputeerde Staten aan tegen dit kabinetsplan, ook gezien de groene 
plannen in het coalitieakkoord om ons stevig in te zetten om de natuur en biodiversiteit te herstellen, te 
versterken en uit te breiden? 

Antwoord: 
Wij vinden het goed dat er stappen worden genomen om de stikstofdepositie terug te dringen en 
daarbij tevens ruimte wordt gemaakt voor economische ontwikkelingen. Wij zijn echter niet 
voornemens om zelf gebieden aan te dragen voor herevaluatie van het Natura 2000-status. De 
aanwijzing van gebieden ligt ook primair bij het Rijk. 

3. Wil het college van Gedeputeerde Staten aan de minister van LNV het standpunt van Utrecht kenbaar 
maken dat de provincie Utrecht geen statusverandering wil van de beschermde Natura2000-gebieden 
in onze provincie? 
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Antwoord: 
Wij zijn niet voornemens actief gebieden aan te wijzen voor herevaluatie van de Natura 2000-status. 
Dit traject is reeds eerder doorlopen en daaruit is geen ruimte gebleken. Wel zijn wij bereid te kijken 
naar het robuuster maken van de gebieden omdat dit aansluit bij onze ambities. Er ligt nog geen 
concrete vraag voor vanuit het Rijk. 

4. Is het college van Gedeputeerde Staten bereid om zich ook via het IPO in te spannen voor een 
provinciebreed standpunt tegen de aanpassing van de status van bestaande Natura2000-gebieden? 

Antwoord: 
Dit is op dit moment nog niet aan de orde. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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