Rondvraag CDA aan Gedeputeerde Esther Rommel 27 juni 2022:
Aanvullende vragen op de rondvraag van het CDA in de commissie NLG d.d. 27 juni 2022
4. In de kaart die Minister Van der Wal op 10 juni heeft rondgestuurd bij het stikstofplan
wordt ook een reductie-opgaaf rechtstreeks gekoppeld aan NNN-gebieden. Dit was nooit de
afspraak. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de reductie die rechtstreeks gekoppeld is aan NNNgebieden uit het plan en van de kaart verdwijnt?
Wij reageren na bestudering van het (kaart)materiaal (in IPO-verband) op wat er voorligt.
Ik maak uit de brief van de minister op dat de minister de gegevens van vandaag – zoals
gezegd - als een vertrekpunt ziet. Mocht het nodig zijn om vanuit Noord-Holland apart te
reageren dan wegen wij dat uiteraard af. Uw opmerking hebben wij (in IPO-verband) op
voorhand al aan de minister meegegeven en is begrijpelijk.
5. De KDW’s zijn op vele plaatsen onhaalbaar. Dit is ook geconstateerd in het debat in de
Tweede Kamer afgelopen week. Dit instrument klopt derhalve niet. Bent u bereid te gaan
werken met een ander systeem rond natuurwaarden en ook bij de minister aan te dringen
op een ander systeem?
De KDW is op dit moment een wettelijk vereiste. Ik heb geen bezwaar tegen een ander
systeem, maar dat zal dan wel wettelijk ingevoerd moeten worden om er mee te kunnen
werken.
6. Hoe gaat Noord-Holland het sociaal economisch perspectief laten meewegen bij de
gebiedsprocessen?
Ik wacht op dit punt de sentimenten rond de moties af. Wij vinden in elk geval ook dit
onderdeel van een perspectief voor de landbouw relevant. In het Gebiedsprogramma
Noord-Holland dat ik in juni 2023 volgens de Wsn aan moet bieden aan de minister
moeten ook de sociaal economische effecten van de maatregelen beschreven worden.
7. Via het internationale onderzoeksbureau Eurofins (gespecialiseerd in grondmonsters)
hebben wij vernomen dat het calciumgehalte in natuurgebieden te laag is en mede daardoor
de natuur verslechterd. Bent u bereid de bodem van alle N2000 gebieden in Noord-Holland
via een representatief aantal grondmonsters te laten onderzoeken op calciumgebrek en zo
nodig een plan te ontwikkelen om het calciumgehalte weer op peil te krijgen om daarmee bij
te dragen aan herstel van de natuur?
Mijn prioriteit ligt op dit moment bij het maken van een gebiedsprogramma voor NoordHolland. Vanuit die integrale aanpak wordt natuurherstel nagestreefd. Als uit de evaluatie
van de N2000 beheerplannen blijkt dat calciumgebrek een rol speelt, dan zullen daarbij
een passend onderzoek en maatregelpakket worden uitgevoerd.

