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AMENDEMENT
Vergadering Provinciale Staten - 17 mei 2021
Agendapunt 9 - Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek (VD-18)
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2021, besprekend de
Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek (VD-18)
Besluit achter de huidige tekst van beslispunt 1 van het te nemen besluit de volgende tekst toe
te voegen:
 ..... en daarbij bij het behalen van deze doelen het instrument 'verleasen van
stikstofrechten' niet in te zetten.
zodat beslispunt 1 zal luiden:
 De in deze Statenvoordracht opgenomen doelen voor daling van de stikstofdepositie
per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied en stikstof-uitstotende sector vast te stellen en
daarbij bij het behalen van deze doelen het instrument 'verleasen van stikstofrechten'
niet in te zetten.
Namens de fractie van de SP,

Namens de fractie van 50Plus/PvdO,

Eric Smaling

Wil van Soest

Toelichting:
In geval van het verleasen van stikstofrechten is er sprake van ongebruikte vergunde
stikstofruimte van de ene partij, die verhuurd wordt aan een andere partij, die stikstofruimte
nodig heeft. Papieren rechten, dus. De commissie Remkes waarschuwde dat het gebruiken
van papieren rechten kan leiden tot een toename van stikstofuitstoot, omdat bedrijven
geregeld minder uitstoten dan in hun vergunning staat. Remkes adviseerde daarom om de
vergunde stikstof ‘af te romen’, zodat de werkelijke stikstofuitstoot niet toeneemt. In het geval
van verleasen van stikstofrechten neemt veelal de uitstoot op papier af, terwijl de
daadwerkelijke uitstoot toeneemt. Immers, ongebruikte stikstofrechten worden bij het
verleasen wél daadwerkelijk gebruikt. Dit wordt een heilloze weg. Immers, we helpen er de
Natura 2000- gebieden niet mee. Integendeel, we brengen door het verleasen de natuur in
Natura 2000- gebieden nog meer in moeilijkheden, niet alleen nu, maar ook in de toekomst als
de oorspronkelijke partij de eerder vergunde stikstofruimte weer volledig in gebruik kan en
mag nemen. Dit in tegenstelling tot extern salderen, waarbij de oorspronkelijke partij de
eerder vergunde stikstofruimte niet meer in gebruik kan en mag nemen.

