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Betreft: propositie natuur en stikstof

8 8 DEC. 2021
Kenmerk

Geachte leden

1748873/1749943

Graag informeren wij u over de bijgevoegde ‘propositie stikstof en
natuur’ die besproken is in de Gedeputeerde Staten van alle twaalf
provincies.

Uw kenmerk

Naar verwachting worden in de formatie voor het nieuwe kabinet
omvangrijke plannen ten aanzien van stikstof en natuur opgesteld. Kern
van de plannen is een integrale aanpak van de problematiek waarbij de
doelen van stikstof, natuur, klimaat en water samenhangend worden
opgepakt. Dit zal gecombineerd worden met beleidsvoorstellen gericht
op langjarig perspectief voor de landbouw. De zekerheid dat de
opgaven gerealiseerd worden en de versterking van uitvoeringskracht in
het landelijke gebied zullen belangrijke uitgangspunten van het rijk
zijn. Onze verwachting is dat dit gepaard zal gaan met een forse
financiële impuls.

Bij de gebiedsgerichte uitwerking van deze aanpak willen de provincies
een belangrijke rol spelen. De Bestuurlijke Commissie (BC) Stikstof en
de Bestuurlijke adviescommissie (BAG) Vitaal Platteland hebben daarom
de voorliggende propositie stikstof en natuur voor de formatietafel
voorbereid. Deze is in de CS-en van alle provincies geaccordeerd. Met
de propositie geven de provincies aan dat zij vanuit hun rol als
gebiedsregisseur binnen het kader van de integrale aanpak op het
gebied van stikstof en natuur een betekenisvolle rol willen spelen. De
propositie is als aanbod geschreven, maar benoemt ook de hiervoor
benodigde voorwaarden.
De propositie is de nadere invulling op het gebied van stikstof en
natuur van de door het IPO-bestuur vastgestelde agenda ‘Krachtig
groen herstel’, en gesprekken in het IPO-bestuur naar aanleiding van
het adviesrapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
over de rol van provincies in ruimtelijke opgaven. Deze propositie zal
voor de BC Stikstof en BAC Vitaal Platteland leidraad zijn bij de
uitwerking van het regeerakkoord en de nadere afspraken die hierover
met het nieuwe kabinet worden gemaakt. De Unie van Waterschappen
steunt de propositie; deze is tevens afgestemd met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG).
Vooruitlopend op de publicatie van het regeerakkoord is het IPO
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voornemens de propositie op 9 december, direct na het Bestuurlijk
Overleg Stikstof, om 18.00 uur te publiceren.

Wij nemen aan dat het regeerakkoord, zodra dat beschikbaar is, ook in
uw Staten tot gesprekken zal leiden. Wij betrekken - voor zover dat aan
de orde is - graag de inhoud van deze propositie daarbij.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

R.M. Bergkamp
1 bijlage(n)

Propositie stikstof en natuur

voorzitter

A.Th.H. van Dijk
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