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Geachte leden,
Uw kenmerk

Wij informeren u dat ons college heeft besloten tot:
het openstellen van extern salderen' voor bedrijven die op 4
oktober 2019 beschikten overdier- of fosfaatrechten
(veehouderijen);
het actualiseren van de beleidsregel intern en extern salderen
Noord-Holland;
het instellen van een microdepositiebank én twee doelbanken
als onderdeel van de stikstofbank, namelijk een doelbank
woningbouw en een doelbank energietransitie, circulaire
economie en verduurzaming Industrie.

Interprovinciaal is afgesproken dit besluit gelijktijdig bekend te maken,
nadat de instelling van een microdepositiebank in alle provincies
geaccordeerd werd. Dit was op 6 juli het geval.
Extern salderen was in Noord-Holland al mogelijk, maar uitgesloten
voor bedrijven die op 4 oktober 201 9 beschikten overdier- of
fosfaatrechten, de veehouderijen. In onze brief aan Provinciale Staten
van 23 maart (kenmerk 1 586466/1 586470) hebben wij aangekendigd
extern salderen open te stellen voor veehouderijen en onze
overwegingen daarbij aan u meegegeven. Met bijgevoegd
Wijzigingsbesluit Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland
hebben wij extern salderen met veehouderijen opengesteld in NoordHolland.

Daarnaast actualiseren wij met ditzelfdewijzigingsbesluitde
Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland voorwat betreft
intern salderen. Sinds de uitspraak van de Raad van State op 20 januari
2021 (ECLI:NL:RVS:2O21:71)is intern salderen vergunningsvrij. Wanneer
bij het tot stand komen van een nieuwe of bestaande activiteit stikstof
'Extern salderen houdt in dat een bedrijf dat (deels) stopt zijn stikstofactiviteit
overdraagt aan een initiatiefnemer van een andere activiteit zonder tussenkomst van
de stikstofbank.
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wordt uitgestoten, kan dit soms binnen het project of op dezelfde
locatie worden opgelost. Als een bedrijf zodanig wordt aangepast dat er
niet méér stikstofdepositie is, dan spreken we van intern salderen. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn door bij uitbreiding van een bedrijf
technieken te installeren waardoor de uitstoot afneemt. De
stikstofneerslag blijft dan hetzelfde. Daarmee vervalt het in de
beleidsregel genoemde artikel “Intern salderen”.

Met Wijzigingsbesluit regionaal stikstofregistratiesysteem (RSRS)
wijzigen wij de naam van regionaal stikstofregistratiesysteem naar
stikstofbank en stellen wij de microdepositiebank in als onderdeel van
de stikstofbank. Dit doen wij - zoals gezegd - met alle provincies
gezamenlijk. Zoals wij u op 18 november 2020 hebben geïnformeerd
(Brief aan PS met kenmerk 1 51 9085/1 51 9686) registreren wij in de
microdepositiebank samen met alle provincies vrijgevallen
stikstofruimte. Dat is de ruimte die‘vrijvalt’ tijdens extern salderen: Een
bedrijf dat (deels) stopt kan stikstofruimte uit zijn vergunning
overdragen ten behoeve vaneen andere activiteit. De stikstofruimte die
overgedragen is, is gebonden aan een specifieke locatie. Het gaat om
stikstofneerslag op specifieke locaties (hexagonen) in Nature 2000gebieden, die om het (deels) stoppende bedrijf heen liggen. De
ontvangende partij bevindt zich echter niet op exact dezelfde locatie als
de stoppende partij. Hierdoorzal niet alle overgedragen stikstofruimte
benut kunnen worden door de ontvangende partij: deze ruimte valtvrij
en wordt vervolgens opgenomen en geregistreerd inde
microdepositiebank.
Met het WijzigingsbesluitBeleidsregel intern en extern salderen NoordHolland stellen wij de spelregels in voor de microdepositiebank,
daaronder vallen ook de regels voor uitgifte van stikstofruimte. Zo is de
microdepositiebank bedoeld om het verlenen van vergunningen
mogelijk te maken voor activiteiten d ie slechts heel weinig ruimte voor
stikstofneerslag nodig hebben. Dat mag niet meer dan 0,05 mol
stikstofneerslag per hectare per jaar zijn. Initiatiefnemers voor
activiteiten waarbij grotere hoeveelheden stikstof gaan neerslaan
moeten dan voor alles meer dan de 0,05 mol op een andere manier aan
stikstofruimte komen. Aanvragen behandelen provincies in volgorde
van datum van het inbrengen van een volledige aanvraag. Wij
verwachten dat uitgifte van stikstofruimte mogelijk wordt vanaf najaar
2021, mits er stikstofruimte is ingebracht in de microdepositiebank. Er
kan geen stikstofrui mte worden uitgegeven voordat er stikstofrui mte is
ingebracht.

Aanvullend op de microdepositiebank kunnen wij een beperkt aantal
zogenoemde doelbanken oprichten voor het kunnen opsparen van
stikstofmimte voor een specifiek doel. Te denken valt aan doelen met
een groot maatschappelijk belang. Wij stellen met het Instellingsbesluit
doelbankwoningbouw en Instellingsbesluit doelbankenergietransitie,
circulaire economie en verduurzaming Industrie (ECeVI) vooralsnog twee
doelbanken in. Met de doelbank woningbouw kan stikstofmimte
opgespaard worden voor het bouwen van woningen in Noord-Holland.
Met de doelbank ECeVI kan stikstofmimte opgespaard worden voor
activiteiten binnen industrieterreinen die in de Omgevingsverordening
van Noord-Holland zijn aangewezen als zijnde van provinciaal belang.
Dit kunnen alleen activiteiten zijn die bijdragen aan onze ambities op
het gebied van energietransitie, circulaire economie en verduurzaming
van industrie, bijvoorbeeld productie, op- en overslag van hernieuwbare
brandstoffen of hergebmik van grondstoffen.
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Ook voorde doelbanken geldt dat er geen stikstofrui mte kan worden
uitgegeven voordat er strikmimte is ingebracht. De spelregels van de
doelbanken staan in de betreffende instellingsbesluiten. De ruimte
hiervoor moet worden verkregen met maatregelen die de uitstoot van
stikstof beperken bij de bron. Daarbij gaat het specifiek om
bronmaatregelen ten behoeve van vergunningverlening en niet om de
bronmaatregelen die al genomen worden voor verbetering vande
natuur. Ten minste 30% van de stikstofafname van zo'n bronmaatregel
dient als afname van stikstofneerslag. De overige mi mte uiteen
bronmaatregel wordt opgenomen en geregistreerd in een doelbank.

De in deze brief genoemde besluiten worden bekend gemaakt in het
Provinciaal Blad. In de bijlage Informatie ten behoeve van de Staten over
de stikstofbank kunt u meer lezen over stikstofbank.
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