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Vragen m.b.t. SB Instellen Stikstofbank  

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
PvdA 1 Allereerst nog eens de complimenten vanuit de fractie over de 

wijze waarop we door GS zijn meegenomen in de ontwikkelingen 
in de recente beleidsvorming rondom de stikstof depositie. Het 
besluit van GS tot het instellen van de stikstofbank komt daardoor 
niet onverwacht. De mate waarin begrip kan worden opgebracht 
voor dit besluit hangt af van de mate van bereidheid 
compromissen te accepteren ten opzichte van zo spoedig 
mogelijk systeemherstel in de natuur. Mede daarom onze 
verduidelijkende vraag:  Kan de gedeputeerde kort toelichten 
welke invloed deze instelling van de stikstofbank en het gestelde 
over de eigen doelenbanken hebben op de mogelijkheid tot 
realisatie in enigerlei vorm van het ‘Nieuwkoops initiatief’ en de 
mogelijkheid om via provinciale vaststelling van projecten ‘van 
grote maatschappelijke waarde’ (lees voor onze fractie: sociale 
en betaalbare woningbouw) gewenste ontwikkelingen te 
realiseren? 

De stikstofbank is noodzakelijk om te borgen dat vrijgemaakte en vrijgevallen 
depositieruimte kan worden vastgelegd om later weer uit te geven. De 
voorgenomen doelenbanken, die elk worden opgericht voor één specifiek doel,  
functioneren binnen deze stikstofbank.  
De in te stellen doelenbank voor de pilot Nieuwkoop maakt het mogelijk de 
stikstofruimte die vrijkomt door innovatie bij de saldogever te ‘bewaren’ en in 
combinatie met andere op deze wijze vrijgekomen stikstofruimte beschikbaar te 
stellen voor een stikstofnemer. Dit voorkomt dat stikstofruimte verloren gaat als 
de saldogever meer ruimte beschikbaar heeft dan een saldonemer vraagt. In 
geval een saldonemer meer nodig heeft dan 1 saldogever levert kan extra 
ruimte uit de doelenbank worden gehaald. Het bevordert derhalve een soepele 
werking van de uitwisseling tussen saldogevers – en nemers, omdat niet persé 
een 1-op-1 relatie nodig is. 
De doelenbank die wordt ingesteld ten behoeve van nieuwe projecten van 
provinciaal belang maakt het eveneens mogelijk stikstofruimte die beschikbaar 
komt door bijv. aankoop van agrarische bedrijven te bewaren en in te zetten 
voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Ook restruimte die ontstaat 
omdat bijv. een mede-overheid stikstof heeft aangekocht maar niet alle ruimte 
nodig heeft kan via deze bank ‘bewaard’ worden en opnieuw ingezet op het 
moment dat dit nodig is.  
 

 

 


