Technische vragen commissie LNG 10 januari 2022 met antwoorden
VVD - Propositie Stikstof en Natuur
1. Hoe verhoudt deze propositie zich tot de provinciale stikstofdoelen zoals vastgesteld door PS in
2021 in algemene zin, en specifiek met het oog op de focus op de KDW (propositie geeft een
genuanceerder beeld in paragraaf 2.1 dan de huidige provinciale stikstofdoelen die louter
koersen op de KDW)?
Antwoord: in algemene zin kan niet worden uitgesloten dat door de wijziging in de rijksmethodiek er
een herijking van onze provinciale doelen nodig is. Wij zullen hier de komende tijd contact over
onderhouden met zowel de nieuwe bewindspersonen, als in IPO-verband. In meer specifieke zin nog
het volgende. Het belang van een goede staat van instandhouding is toegenomen. Het gaat in de
kwetsbare gebieden niet alleen maar om de KDW.
2. Wat wordt bedoeld met lock-ins op pagina 3 onder 2.2? In welke mate is er nu reeds sprake van
lock-ins in Noord-Holland, en op welke plekken is dit risico aanwezig in de provincie?
Antwoord: met lock-ins wordt bedoeld dat (agrarische) bedrijven een investering doen op hun bedrijf
om daarmee stikstof te verminderen, maar dat later zou blijken dat er toch nieuwe aanpassingen of
zelfs bedrijfsverplaatsing nodig is vanwege hogere stikstofdoelen of andere opgaven in het gebied.
Ons traject van de agrarische kaart van NH probeert dat – in samenspraak met agrarische
vertegenwoordigers – te voorkomen.
3. Op pagina 4 wordt gesproken over gebiedsplannen per gebied en opgesomd voor een provincie?
Kunt u toelichten hoe individuele gebiedsplannen in een bepaald gebied (niet zijnde de provincie
als geheel) zich verhouden tot het gebiedsplan van de hele provincie? Waartoe dient het
gebiedsplan per gebied, en waartoe het gebiedsplan per provincie?
Antwoord: ook het Gebiedsplan i.h.k.v. de Wsn heeft te maken met voortschrijdend inzicht. Waar wij
aanvankelijk aannamen dat het Gebiedsplan een bundeling van de plannen per kwetsbaar gebied
zouden zijn, wordt nu uitgegaan van de totale provinciale aanpak in het landelijk gebied, inclusief
klimaatdoelen en waterkwaliteit. Dit Gebiedsplan heeft tot doel om het Rijk inzicht te geven of de
implementatie van de maatregelen in alle provincies gezamenlijk voldoende bijdragen om de
nationale doelen te halen. Overigens past dit goed bij onze integrale aanpak van gebiedsprocessen.
4. In 2023 moeten de gebiedsplannen voor Wsn gereed zijn. Hoe verhouden die plannen zich tot de
latere uitwerking van de gebiedsplannen op andere onderwerpen (pagina 4 onder 3.3)? Hoe
wordt voorkomen dat in de plannen tot 2023 besluiten/acties worden gedaan met een
onomkeerbaar effect op de speelruimte bij de uitwerking van de bredere plannen?
Antwoord: dit trachten wij te voorkomen door de opbouw in samenwerking te doen met het Rijk en
andere provincies en door uit te gaan van wat er al ligt.
5. Onder 3.4 lezen we dat het RIVM betrokken wordt bij het opstellen van regionale doelen per
N2000-gebied voor stikstof. Waarom is deze betrokkenheid van het RIVM er niet geweest toen
PS de stikstofdoelen voor Noord-Holland heeft vastgesteld in 2021? Hoe worden inzichten van
het RIVM meegenomen in de Noord-Hollandse stikstofdoelen?
Antwoord: het RIVM geeft advies aan het Rijk, als systeemverantwoordelijke voor het geheel. Bij de
vaststelling van de Noord-Hollandse doelen zijn wij uitgegaan van de kaders van de Wet stikstof en
natuurherstel, aangevuld met onze eigen afweging dat elke sector in evenredigheid zou bijdragen
aan de stikstofreductie. Dat is voor ons tot nader order nog steeds het vertrekpunt.

6. Wat moet de rol en meerwaarde van de landelijke regieorganisatie zijn zoals onder 3.6
voorgesteld?
Antwoord: de komende tijd zullen Rijk en provincies samen de uitwerking van het regeerakkoord ter
hand nemen. De exacte taken van een landelijke regieorganisatie komen hierbij ook ter sprake. In
alle gevallen zal een landelijke regieorganisatie aanvullend en faciliterend moeten zijn op de
provinciale gebiedsprocessen.

CDA – Propositie Stikstof en Natuur
1. Diverse gebiedsprocessen in NH zijn van start gegaan of gaan binnenkort van start. In het
document staat op pag. 4 onder 3.4 Dat voor stikstof nadere regionale doelstellingen per N2000
gebied worden geformuleerd. Deze regionale doelstelling moet helderheid gaan geven over de
opgave per gebied. Het RIVM gaat hier advies over geven. Hoe verhoudt zich dat tot de
voortgang van de reeds gestarte gebiedsprocessen in Noord-Holland? Gaan die door of worden
die on-hold gezet totdat het RIVM met advies komt en er meer van de nieuwe overheidsstrategie
bekend is?
Antwoord: de gebiedsprocessen gaan onverminderd door. De opgave in het landelijk gebied is
immers zo groot dat wij ons geen vertraging kunnen permitteren. Ook als doelen nog zouden
wijzigen kan al veel no-regret worden gedaan. Als de doelen in de komende tijd worden bijgesteld
zullen de gevolgen daarvan worden besproken met de gebiedspartners. Om dat gesprek goed te
kunnen voeren is het ook van belang dat de gebiedsprocessen voortgaan.
2. Als de gebiedsprocessen ondertussen doorgaan wat zijn dan de doelstellingen en kaders?
Antwoord: de doelstellingen en kaders zijn de huidige, door uw Staten vastgestelde doelen en
kaders.
3. Hoe gaan rijk en provincie ervoor zorgen dat alle stikstofbronnen goed in beeld zijn?
Antwoord: door gebruik te maken van het instrument Aerius (register, calculator en monitor); het
instrument dat wij hier al langere tijd voor gebruiken en dat regelmatig wordt ge-update voor de
laatste stand van zaken.
4. Voor aanpassing van de processen is speelruimte en tijd nodig staat op pagina 4. Hoe gaat de
provincie bepalen hoeveel speelruimte en tijd er nodig is?
Antwoord: het woord speelruimte op pagina 4 en 6 is opgenomen om te benadrukken dat provincies
hun rol als gebiedsregisseur/-autoriteit ook waar kunnen maken en dat een ‘dictaat’ van rijkszijde
ongewenst is. De in het regeerakkoord opgenomen teksten laten zien dat het Rijk dit ook zo ziet.
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