
Motie 56 NNN-gebieden 

 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 juni 2022 

Gehoord de beraadslagingen bij het interpellatiedebat stikstofbeleid, 

Constaterende dat:  

• Provinciale Staten van Utrecht op 23 maart 2020 het Handelingskader gebiedsgerichte 

aanpak stikstof heeft vastgesteld; 

• op 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is 

gepubliceerd; 

• het NPLG structurerende, richtinggevende en (regionale) doelen heeft vastgelegd; 

• richtinggevende emissiereductiedoelen worden meegegeven; 

• daarbij voor NNN-gebieden eenzelfde reductiedoel is meegegeven als voor Natura2000 

gebieden (namelijk 95% emissiereductie binnen NNN-gebied); 

• deze stikstof- en natuurdoelen uiterlijk in juli 2023 uitgewerkt en vastgelegd moeten zijn in 

een verplicht en onontkoombaar ruimtelijk gebiedsplan; 

 

Overwegende dat: 

• uit de startnotitie NPLG niet duidelijk blijkt waarom voor NNN-gebieden eenzelfde 

reductiedoel is vastgelegd als voor Natura2000 gebieden; 

• het Handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof zich richt op het bereiken van de 

instandhoudingsdoelen voor de Natura2000 gebieden; 

• het onverwacht hoge reductiedoel voor NNN-gebieden het draagvlak voor uitvoering in de 

gebieden van het Handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof zal ondermijnen; 

• de provincie Utrecht in het ‘Akkoord van Utrecht’ spreekt over “ongewenste externe werking 

van beschermde natuurmonumenten (natuurbeschermingswetgebieden) buiten Natura 

2000…”; 

• de Minister van Natuur en Stikstof de kaart met reductiedoelen heeft uitgelegd als 

indicatieve reductiedoelen waarbij nog ruimte is voor maatwerk, ook voor wat betreft de 

verdeling tussen de gebieden; 

• tijdens de informatiesessie voor de commissie RGW op 22-6-2022 een ambtelijk “Utrechts 

Scenario” is gepresenteerd waarin bijvoorbeeld is uitgegaan van een reductiedoel van 20% 

binnen de NNN-gebieden; 

 

Spreekt uit dat: 

• het huidige indicatieve reductiedoel voor NNN-gebieden het draagvlak voor uitvoering van 

de gebiedsgerichte aanpak onnodig onder druk zet op basis van de huidige informatie; 

 

Draagt het College van Gedeputeerde Staten op: 

• zich in de gebiedsgerichte aanpak niet te richten op de emissiereductiedoelstelling van 95% 

voor NNN-gebieden; 

• voortvarend te blijven doorwerken aan het bereiken van de instandhoudingsdoelen voor de 

Natura2000 gebieden in de lopende gebiedsgerichte aanpak; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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