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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan 
het College van GS, gesteld door 
mevrouw J. van Gilse van de VVD 
betreffende “stikstofuitspraak”  
(d.d. 27-09-2021). 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
 
 
 
Toelichting: 
De afgelopen jaren staan voor de agrariërs in de provincie in het teken van onzekerheid over stikstof. Hoeveel 
er precies wordt uitgestoten, wat er wel en niet mag zonder melding of vergunning en of ze vergunningen voor 
verduurzaming kunnen krijgen, zijn slechts enkele van de vragen die spelen. Afgelopen week is de situatie voor 
agrariërs in de provincie Utrecht nog onzekerder geworden. De stikstofbesluiten betreffende meerdere 
agrarische bedrijven en een slachterij zijn vernietigd. Acht van die besluiten betreffen vergunningen voor 
veehouderijen voor emissiearme stallen, waardoor zij vervolgens meer melkkoeien zouden kunnen houden. 
Daarnaast is het onzeker geworden of er toch een vergunningplicht rust op beweiden en bemesten.  
 
De VVD-fractie heeft de volgende vragen: 

1. Welke stappen onderneemt de provincie nu voor de boeren waarvan de stikstofbesluiten zijn 

vernietigd? 

2. Was het risico tot vernietiging van de besluiten voor de boeren duidelijk ten tijde van het verlenen van 

de vergunningen en nemen van de besluiten door de provincie? 

3. Wordt er gekeken naar (tijdelijke) steun voor de boeren die geïnvesteerd hebben en nu in de 

(financiële) problemen zitten? 

4. Hoe gaat de provincie om met aanvragen van boeren die nu nog voorliggen? 

5. Hoe gaat de provincie proberen te voorkomen dat boeren in de toekomst in een dergelijke onzekere 

situatie terechtkomen? 

6. Kunnen boeren die in een onzekere positie zitten momenteel terecht bij de landschapscoaches als 

contactpersoon? Zo nee, is er een ander individueel contactpersoon waar de boeren terecht kunnen? 

 
 
 
Namens de VVD-fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 

 

 

J. Gilse 


