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Beantwoording vragen technische briefing
Uw kenmerk

Geachte leden,
Wij hebben u onlangs via een nieuwsbrief geïnformeerd over de
uitkomsten van het bestuurlijk overleg van 1 7 oktober jl. tussen Rijk en
provincies inzake de stikstofproblematiek. In aanvulling hierop willen
wij uw Staten via deze brief informeren over hoe wij de aanpak van de
stikstofproblematiek, die is ontstaan na de uitspraak van de Raad van
State, voor ogen zien.
Eind september werd het advies van het Adviescollege Stikstof
problematiek gepresenteerd. Daarin staat onder andere dat het Rijk en
de provincies aan de lat staan om op korte termijn maatregelen te
nemen. Deze zijn gericht op het substantieel verkleinen van bestaande
stikstofemissies door het treffen van bronmaatregelen. Wij volgen dat
advies door de komende periode per stikstofgevoelig Natura 2000gebied een gebiedsgerichte aanpak te formuleren. Deze
gebiedsgerichte aanpak is ook in lijn met de adviezen van het
adviescollege.
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Wij zullen per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied de belangrijkste
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(lokale) belasters inventariseren, waarbij wij een onderscheid maken in
de categorieën landbouw, verkeer en industrie.
Op basis van deze inventarisatie zal duidelijk moeten worden welke

Houtplein 33

bronmaatregelen nodig en effectief zijn, waardoor de emissie, en
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uiteindelijk depositie, van stikstof wordt verminderd. Wij zullen de
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maatregelen in nauwe samenspraak met vertegenwoordigers uit de
relevante sectoren, zoals de agrarische sector, mobiliteit,
terreinbeheerders, woningbouw en industrie formuleren, maar nemen in
alle gevallen onze verantwoordelijkheid die past bij onze kerntaak van
natuurbescherming en -ontwikkeling.
Ook adviseert het adviescollege om versneld herstel- en
verbetermaatregelen uit te voeren in de kwetsbare Natura 2000gebieden. We zijn al enige jaren bezig met de uitvoering van een
uitgebreid programma aan herstelmaatregelen in de Natura 2000gebieden. Dit programma kunt u terugvinden in het Programma
Natuurontwikkeling, dat jaarlijks aan uw Staten wordt voorgelegd
(www.noordholland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsdocumenten/Pro
gramma Natuurontwikkeling 2019 2023).
Wij zullen in overleg met de beheerders van de natuurgebieden
onderzoeken welke maatregelen uit dit programma versneld uitgevoerd
kunnen worden. Ook deze inventarisatie maakt deel uit van de hiervoor
genoemde gebiedsgerichte aanpak.
Op 1 7 oktober jl. hebben het Rijk en de Provincies in een verklaring
aangegeven dat het van het grootste belang is dat de
vergunningverlening voor alle sectoren op gang is gekomen of komt.
Uitgangspunten hierbij zijn de daling van de stikstofdepositie en een
duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de
rechter overeind kunnen blijven. Provincies en het Rijk geven uiterlijk 1
december 201 9 hierover nadere duidelijkheid. Daarbij is het van belang
dat de gezamenlijke overheden met alle sectoren het gesprek aangaan.
Binnen de provincie Noord-Holland geldt de op 11 oktober jl. in
werking getreden ‘Beleidsregel intern en extern salderen’. Aanvragen
die passen binnen deze beleidsregel kunnen en zullen dan ook vergund
worden.
Wij zullen U de komende periode regelmatig informeren over de
voortgang van de aanpak van de stikstofproblematiek in NoordHolland.
Meer informatie en het laatste nieuws over de stikstofproblematiek is
ook te vinden op de stikstofpagina op de provinciale website

(httPs://www.noordholland.nl/Onderwerpen/Natuur/Proiecten/Stikstof_en_Natura_200Q).
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De presentatie voor de technische briefing van de Commissie Natuur,
Landschap en Gezondheid van 31 oktober jl. en de beantwoording van
een groot deel van de vragen gesteld tijdens de technische briefing zijn
als bijlagen toegevoegd.

Hoogachtend,
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