M43 AANVAARD

Motie: Grensoverschrijdende samenwerking gebiedsgerichte aanpak Stikstof
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 15 juli 2020 ter behandeling van
statenvoorstel Leidraad gebiedsgerichte aanpak Stikstof
Constaterende:
- Dat sinds mei 2019 de PAS in Nederland niet meer van toepassing is;
- Dat hierdoor veel economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de provincie
Utrecht vertraagd worden of zelfs onmogelijk lijken;
- Dat er veel geld wordt geïnvesteerd in stikstofaanpak om te voorkomen dat ons land
en onze provincie op slot gaan door de regelgeving rondom stikstof;
- Dat er vanwege de stikstofmaatregelen grote onzekerheid is in de agrarische sector
over de toekomst.
Overwegende:
- Dat het stikstof vraagstuk een (provincie)grensoverschrijdend probleem is;
- Dat in de leidraad Gebiedsgerichte aanpak Stikstof de gegevens uit aangrenzende
provincies grotendeels ontbreken;
- Dat het stikstofbeleid van andere provincies ook invloed heeft op de N2000-gebieden
in onze provincie;
- Dat het uiteindelijke doel van de stikstofaanpak het bereiken van de
instandhoudingsdoelen van de N2000-gebieden is;
- Dat voor het maken van goede keuzes om dat doel te bereiken inzicht in alle
beschikbare data noodzakelijk is.
Verzoekt het college:
- In overleg met aangrenzende provincies, waarvan nu nog grotendeels de
stikstofuitstoot gegevens missen, te zorgen dat de data over de stikstofneerslag in de
N2000 gebieden aan de grens voor alle deelnemers op dezelfde wijze inzichtelijk
worden gemaakt en gehanteerd bij de gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak;
- Deze data aan de betrokken Provinciale Staten bekend worden gemaakt;
- In samenwerking met de aangrenzende provincies de voorgenomen maatregelen in
de gebiedsgerichte aanpak op elkaar af te stemmen en in beeld te brengen wat de
effecten van de maatregelen op N2000 gebieden zullen zijn.
En gaat over tot de orde van de dag.
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